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Előszó 

 

Mindig voltak jó képességű, tehetséges, kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
hallgatóink itt, Székesfehérváron a GEO-ban. Büszkék vagyunk rájuk, 
mert nemcsak önmagukat minősítik a teljesítményükkel, hanem azt az 
intézményt is, amelyik kibocsátotta őket. 

Most, az egyetemünk által menedzselt Talentum pályázat keretében 
lehetőség nyílt arra, hogy nyomtatásban is közreadjunk néhány hallgatói 
munkát; ha rövidített formában is, de bepillantást nyerjünk olyan szakmai 
kérdésekbe, amelyek hallgatóinkat foglalkoztatták. Az itt olvasható 8 írás 
olyan szakdolgozat vagy TDK-dolgozat rövidített változata (vagy 
utóhatása), amelyek teljes terjedelmű eredetijét a kari könyvtárban találja 
az Olvasó (a terjedelmi korlátok miatt a hivatkozás és irodalom-felsorolás 
most többnyire hiányzik). 

A Talentum pályázat volt az „oka”, ösztönzője annak, hogy karunkon is 
alakult szakkollégium. A Mikoviny Sámuel Szakkollégium tanévenként 
megújuló hallgatói választmánya segítségével rendszeresen vannak olyan 
szakmai programjaink (vendégelőadások, képzések,  mini-konferenciák, 
tanulmányutak), amelyekre pályázati támogatás híján nem kerülhetett 
volna sor. Örülünk e szakmai programoknak, mint ahogy e dolgozatokat 
is szívesen adjuk közre. 

Kívánom, forgassák haszonnal ezt a kiadványt az utódok is, kapjanak 
belőle kedvet a folytatásra. 

Székesfehérvár, 2012. október   

Dr. Busics György 
a Mikoviny Szakkollégium oktatói vezetője 
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2012-2013:   Bődy András (elnök), Sárvári Lilian, Unoka Krisztián 

 



 5

Gondolkozz, fényképezz, mérj! 
Barta Jenő 

 
Lassan, de biztosan letelik a negyedik év is, hogy a fotogrammetria azon 
gyönyörű és lehetőségekkel teli ágazata iránt kezdtem érdeklődni, amely 
az egykori egyszerű, hétköznapi egyetemista számára is teljes mértékben, 
gyakorlati szempontból is elérhető a manapság megjelenő és fejlődő 
szoftverek és fényképezőgépek segítségével.  
Amikor a szakdolgozatomat készítettem, pontosabban, már mikor témája 
megfogant gondolataimban, talán egy kissé elrugaszkodtam a valóságtól. 
Annak lehetőségét vizsgáltam teljes elszántsággal és tőlem telhető, 
helyzetem adta legnagyobb precizitással, hogy a közeli, földi 
fotogrammetria ágazatának mérnöki alkalmazási területeit boncolgatva 
alternatívát adjak a klasszikus geodéziai módszerek és a manapság igen 
népszerű lézerszkenneres mérések „kiváltására”.  
Gondolkoztam, fényképeztem és mértem. De miért is rugaszkodtam el a 
valóságtól? Nem rótta fel nekem senki, hogy nevetséges, amit bemutatni 
kívánok, sőt érdeklődéssel fogadták legtöbben. Akkor csak kevéssel 
tettem hozzá többet a témához és saját gyakorlati példák, eredmények 
útján mutattam be azt a módszert és technológiát, ami más országokban, 
már igen népszerű.  
Amint szemügyre vesz az ember néhány precíz, professzionális módon 
elkészített munkát és a széles spektrumú alkalmazási területek 
változatosságát, már csak a jéghegy csúcsa, hogy a szoftverek, melyek 
ezen technológia megvalósulásának szilárd alapjait képezik, nem 
mondhatók egyáltalán borsos áron értékesítettnek.  De mit állítottam 
akkor és mit gondolok most? Ez a kérdés nem hívatott gerincét adni jelen 
írásomnak, de nagyon fontos abból a szempontból, hogy a 
fotogrammetria ezen – mint mondottam gyönyörű és lehetőségekkel teli 
ágazata – nemcsak szakdolgozatom elkészítésének idejére foglalkoztatott. 
Ha válaszolnék előzőekben feltett kérdésemre, azt mondhatnám, hogy 
kissé csőlátású voltam. Mondhatni, egy és ugyanazon szoftver köré 
építettem fel dolgozatom gerincét. Később, mikor nagy örömömre 
lehetőségem nyílt valós körülmények között, „éles” munkák kapcsán 
tapasztalni és kutatni a technológiák, alkalmazások határait, erősségeit és 
gyengeségeit, arra a következtetésre jutottam, hogy a jelenlegi adat-
igényeket bizonyos szektorokban nem lehet egyértelműen kielégíteni egy 
fényképezőgép és egy – ugyan remekre szabott, de néhol hiányos –
szoftver segítségével. Ez a felfedezés hajtott tovább azon az úton, hogy 
tovább kutassak lezártnak ugyan sosem hitt, de kissé már rutinszerűen 
kezelt témámban. Nem telt sok időbe és újra e-mail tömegeket váltottam 
remek mérnökökkel, vagy éppen hétköznapi emberekkel, akik hobbi 
szinten foglalkoznak fotogrammetriával. A sok tanács és újdonság, amit 
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feltártak előttem talán legfontosabb eleme az ajánlott szoftverek listája, 
amit időm, energiám, valamint néha párom idegei határainak 
feszegetésével is, de sorra el is kezdtem tesztelni.  
Ez a néhány oldal azon, a számomra felettébb izgalmas útnak a 
legérdekesebb élményeit, tapasztalatait, és okfejtéseit hívatott bemutatni, 
amin elindultam, hogy a közeli földi fotogrammetria mérnöki alkalmazási 
területeinek további lehetőségei feltárjam.  

„Az út viszont csak akkor kezd igazán izgalmas lenni, mikor az 
ember rájön, hogy még közel sincs vége” 

 
1. ábra. 

Első rész:  

Amikor első kézből találkoztam az Autodesk Image Modeler (AIM) nevű 
Autodesk-szoftverrel, elhatároztam, hogy nem lesznek elvárásaim. Azt 
nyílván az olvasó is kitalálja, hogy nem azért igyekeztem függetlenül 
szemlélni a szoftvert, mert az Autodesk név negatív jelzőként vetné 
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árnyékát bárkire, vagy bármire is. Éppen ellenkezőleg. Az Autodesk 
szoftverek funkcionalitása, felhasználóbarát kezelhetősége, valamint 
alkalmazásának sokszínű lehetőségei bizony méltó módon táplálták a 
mérnökök tudatalattijába, hogy az Autodesk nem ad ki a kezei közül 
olyan szoftvert, amivel ne lenne élmény dolgozni (minimum az első 30 
percben).  
A program weboldalán szűkszavú leírás formájában a cég mindent 
felsorakoztat, amire csak vágyhattam egy ilyen jellegű szoftverrel 
kapcsolatban. Háromdimenziós fotó-realisztikus modellek készítése 
fényképek alapján, építészeknek, tervezőknek, filmeseknek stb.; könnyen 
kezelhető, tanulható háromfázisú működés, kalibrálás, modellezés, 
textúrázás. Dióhéjban a szoftver ténylegesen hozza, amit ígér. Nem 
bonyolult, Autodesk-hez méltó a minőség, tökéletes átmenet az egyéb 
Autodesk szoftverekkel (pl. exportálás) és még rengeteg lehetőség a 
klasszikus értelemben vett, a több kép alapján megvalósított 
fotogrammetriai modellezés területén. Viszont méltán kérdezhetné az 
olvasó, miért is indítottam ezzel a kis képregénnyel, hiszen azért is vicces 
a végkifejlet, mert az Autodesk bizony megvalósította a szituációban leírt 
eljárást. 3D modell egyetlen kép alapján – és amilyen egyszerű a 
módszer, annyira zseniális is. Vessünk rá egy pillantást, hozzáteszem egy 
komplett tutorial foglalkozik a funkcióval, de annyira egyszerű, hogy 
kitalálni sem nehéz.  
Röviden a folyamat annyiból áll, hogy a behívott képre, egy koordináta-
rendszert jól jellemző helyen lehelyezzük az origót. A perspektív 
torzulást kiküszöbölendő további koordináta-tengelyeket helyezünk el 
egyenként a tengelyeket továbbiakban jól jellemző egyeneseken, viszont 
figyelemmel kell lennünk arra, hogy az X tengely egyenesének hosszát a 
kalibrálási folyamat elején megadjuk, és így a képből kialakuló tér 
méretarányt is kap. Pofonegyszerű, de dobjunk rá még egy lapáttal.  
A szoftver felhasználja a képekből származó EXIF adatokat (már ha van), 
egyébként becsüli. Így a koordináta-tengelyek irányából átlagolt irányt 
számít a program, és az egyes lehelyezett koordináta-tengelyek átlagtól 
való eltéréséből egy százalékos megbízhatóságot számít, amit még a 
fókusz távolság (focal  length) és a torzítás (distorsion) számadatainak 
módosításával nagymértékben javíthatunk.  
Mikor ezt az eljárást kipróbáltam, úgy gondoltam, elindulok a 
minimumról. Emlékeimben élt egy kép, amit még az egyik 
terepgyakorlatomon készítettem, egy mobiltelefonnal. 3.2 megapixeles, 3 
mm-es objektívvel rendelkező „kamerával” egy lépcsőházról. Ez lesz az!  
Ő lesz a teszt-alany.  
Mi lett belőle? 
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2. ábra. Autodesk Image Modeler által elkészített 3D modell egy 

kép felhasználásával 

Aki esetlegesen utólag szándékozik méretarányt adni a modellnek 
könnyedén és precízen megteheti egyetlen terepi mérés alapján való 
léptékezéssel, hiszen mint az előzőekben leírtam, példaképp az AutoCAD 
örömmámorban úszva várja az AIM által előállított DXF formátumú fájlt 
beolvasásra. Hozzáteszem, az előállított 3D modell általunk megadott 
koordináta-tengelyei szinte minden program térbeli megjelenítő 
lehetőségeihez 100%-ban igazodnak. Nem kapunk ferde, vagy éppen 
fejjel lefelé álló modelleket. Ahogy az AutoCAD megnyitja a modellt, 
rögvest szemlélhetjük azt az előre megadott, vagy éppen a szabad 
keringési nézetekben. Viszont nem feltétlenül egyértelmű a modellünk 
kirajzolásánál, hogy ha nem követjük a koordináta-tengelyek 
„kényszerét”, akkor viszont torz és értelmetlen alakzatok keletkeznek. 
Ezt a tulajdonságát a szoftvernek pontosabban megvilágítva arról van 
szó, hogy szinte csak és kizárólag teljesen szimmetrikus, egyszerű 
objektumokat lehet modellezni a módszerrel. Természetesen lehet 
bonyolultabb szerkezeteket is, de egy kép alapján ez nehézkes és 
bosszantó tud lenni.  
Nem nehéz elképzelni azt a tényt, hogy az Autodesk is készít szűkebb 
mérnöki rétegeknek, így szűkebb keresztmetszetű igényeket kielégítő 
szoftvereket. Viszont miért is gondolnánk, hogy az egyképes modellezés 
lehetősége és funkcionális felépítése feltétlenül egy, a klasszikus 
értelemben vett, a tér egy „falatját” ábrázoló képhez készült? Nem kell itt 
megállnunk, hiszen a későbbiekben rájöttem, hogy az egyképes 
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modellezés közel sem ezen igény kielégítése végett fogant meg a 
mérnökök agyában. A szoftver tökéletesen kezeli a több tíz, akár több 
száz képből előállított gömbfelületi panorámákat. A belső terek 
méretarányos modellezése így ezáltal olyannyira egyszerűvé (és 
hangsúlyozom, szórakoztatóvá) vált, hogy a szoftver alkalmazásával a 
belső teres látványtervek, vagy akár animációs alkalmazások alapjának 
megteremtése nem is tűnik távoli víziónak, természetesen egy valós tér 
alapján. Viszont okkal indítottam bekezdésem azzal a megjegyzéssel, 
hogy az Autodesk nem feltétlenül az univerzális felhasználást 
megvalósító szoftverekre specializálódott.  
Hogyan készítünk panorámát? Egy fényképező előre beépített 
funkciójával. Hogyan készítünk minőségi panorámát? Miután „lelőttünk” 
száznál is több képet, egy szoftverben „összevasaljuk”, és exportáljuk a 
megfelelő formátumban. Nos, az Autodesk Stitcher  Unlimited nevezetű 
program automatikusan illeszti, és rendereli a képeket egy adott egésszé 
szinte hibátlanul. Ez nem újdonság és nem is a „spanyolviasz” kategória, 
de sejthető, hogy konvertálási, megfeleltetési problémáink nem lesznek, 
valamint ez a panorámakészítő program mérnököknek készült. Az 
Autodesk Stitcher Unlimited a panoráma-készítés lehetőségének nem 
csupán automatizált megoldását, hanem a mélyen a részletekbe merülő 
végkimeneti paraméterezést is nyújtja számunkra. Ez viszont nem 
feltétlen előny, aki életében először folyamodik a szoftverrel panoráma 
„varráshoz”. Gyakran előfordulnak a gyengébb hardveres felszereltséggel 
rendelkező platformokon a súlyos elakadások, vagy a fagyások, illetve ne 
is beszéljünk a rosszul paraméterezett gigászi méretű képfájlokról, 
amelyek „szülési ideje” másfél, két órát is igénybe vehet. 
Összefoglalva a tapasztaltakat, az Autodesk Image Modeler a maga 
szférájában kiemelkedően teljesít. Ezt a klasszikus, több kép alapján 
megvalósított modellezéssel kapcsolatosan is megjegyezhető alapvetően. 
Remek lehetőség, hogy a fentiekben részletezett, panoráma-képek alapján 
készült belsőteres modelleket összekapcsolhatjuk, egy több kép alapján 
készült külső felméréssel. Az így előállított modell konzisztens 
szerkezetének felhasználási lehetőségeinek spektruma szélesedik. A 
szoftverek használatának elsajátítása nem okoz nehézséget és nem kerül 
sok időbe. Használatuk nagyban gyorsíthatja, pontosabbá teheti, illetve 
költséghatékonyabbá fejlesztheti a homlokzati, belső teres, illetve terepi 
felméréseket, de felhasználásuk sokrétűségének a mérnöki leleményesség 
mindig is teret fog adni. 

Második rész:  

A zöld szobától az esernyőig, a 3DSurfaceObjectModeler-rel 
Mi visz rá arra egy embert, hogy három dimenzióban modellezzen egy 
összecsukott esernyőt? Semmi. De ha csupán annyi a dolga, hogy 
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készítsen róla 20 fényképet és máris előállította a térbeli textúrázott 
felületi modellt, akkor más nézőpontból szemlélhetjük meg a tárgyakról 
készülő foto-realisztikus felületi modellek felhasználását.  

A modellezendő tárgy mibenlététől eltekintve hosszú időt igénybe vehet a 
megvalósítás, amennyiben egy animációt, vagy egy játékprogram 
virtuális tereit akarjuk színesíteni. Asztalok, székek, lámpák, egyszóval 
berendezési tárgyak, és még sok más használati tárgy, ami kiszínezhet 
egy virtuális teret. Ezen tárgyak közül a primitívekből, vagyis egyszerű 
térbeli elemekből (gömb, téglatest, kocka, síkfelület stb.) felépíthetőek 
nem igényelnek sok munkát a felépítés és textúrázás szakaszaiban sem, 
viszont mi a helyzet a plasztikusabb, bonyolultabb felülettel jellemezhető 
tárgyakkal. Amennyiben ezek a tárgyak rendelkezésünkre állnak úgy, 
mint fizikai valójukban, nem túl nagy méretben, a bonyolult felületek 
modellezése mérföldkövekkel leegyszerűsödik a 3D 
SurfaceObjectModeler használatával. 
Az a lehetőség, hogy egy homogén háttér előtt filmszalagra rögzítve a 
színészek sokkal változatosabb színhelyekre juthattak el, mint korábban, 
annak idején forradalmasította a filmipart. Ennek a homogén háttérnek 
köszönhetően a fent említett szoftver bravúros sebességgel és 
pontossággal „tapogatja” le a felületeket. Azért emeltem ki a „zöld 
szoba” néven ismert eljárást, mivel nekünk is szükséges egy apró zöld 
szoba berendezése. Természetesen a szoftver algoritmusai nem magára a 
zöld színre vannak kihegyezve, hanem, hogy a tárgyobjektum színben és 
tónusban jól elkülönüljön a háttértől. Így szükséges egy homogén háttér, 
egy talapzat a homogén háttér színével, valamint egy olyan megvilágítás, 
amely a lehető legkevesebb árnyékvetülést generálja. Ezek előállításához 
az általános iskolai technika órák képesítésénél többre nem igazán lesz 
szükségünk. Amint előállt a környezet, a szoftver még két dolgot igényel 
a legmagasabb hatásfokú működéshez. Egy nyomtatott formában a 
talapzat köré (és vele elforduló) kalibrációs gyűrűt, amely megtalálható a 
szoftver nyomtatási funkciói között és opcionálisan (de erősen ajánlottan) 
egy kamera-kalibrációt, amihez a nyomtatványt szintén a program 
biztosítja. Ezek után 20 pozícióban, ami egy 360 fokos elfordulásban 18 
fokos forgatásokat jelent, képeket készítünk lehetőleg tű-éles fókusszal, 
állványról. Ha pontosan a leírtaknak megfelelően cselekszünk, nem 
fogunk csalódni a szoftverben. Sebesen kivágja a képeket, építi, simítja, 
és textúrázza a modellt. Akkor sem kell kétségbeesnünk, ha nem sikerül 
tökéletesen a program által véghezvitt kivágás, hiszen a maszkolást 
kézileg is megvalósíthatjuk. Számos funkció gondoskodik arról, hogy ha 
némi többletmunkával is ugyan, de plasztikus és fotó-realisztikus 
modelleket alkothassunk. Az adatcsere funkciók remekül működnek és 
változatosak, valamint a szoftver támogatja a 3D modellek azonnali netes 
publikációját egy HTML alapú 3D nézegető generálásával. Meg kell 
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ugyan jegyezni, hogy a 3D SOM nehezen, vagy egyáltalán nem tud 
megbirkózni extrém bonyolult, illetve már kissé reflektív felületekkel. 
Amilyen hasznos kiegészítő megoldás, olyan szilárd alap is lehet a 3D 
SOM a szórakoztató szoftver ipari munkák, vagy a filmipari animációk 
számára. A használati és egyéb kisebb méretű objektumokat nem 
sablonnak, hanem készre generálhatjuk, mint felületi modell. A jómagam 
által készített 20 perces kis zöldszoba és a tesztalanyként használt, párom 
által biztosított esernyő első látásra nem kecsegtetett sok sikerrel. Azért 
is, mert a teszthez használt fényképezőgép objektívje nem hogy a makró 
fotózás, de még a 2-3 méteren belüli fotózást sem tette lehetővé. Ennek 
ellenére a körülmények kialakítása, a fényképezés, és a szoftveres 
feldolgozás összevetve 1 órát vett igénybe összesen, ami pedig az 
eredményt illeti: 

 
3. ábra. A tárgyobjektumról készült képek egy része 

 
4. ábra. Az elkészült modell TIN és textúrázott változata 

Harmadik rész: 

 „Hamvainak porából…”  
Amikor egy beruházás tervezetei között megjelenik a marketing 
szempontjából igen fontos szemléletmód, miszerint a vállalkozás 
mibenlététől eltekintve is, de szükséges az egységes megjelenés 
kialakítása egy adott épületen a vásárlói rétegek pszihográfikus 
megbabonázására, különleges igények merülhetnek fel. Mindez azt 
jelenti, hogy a menedzser nem feltétlenül nyúl tervekhez, hanem csak 
annyit mond a tervezőnek egy épületre rámutatva: „Ilyen legyen!”. Ekkor 
már sejthető, hogy a menedzsernek fogalma sincs milyen az épület 
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szerkezete, belső terei, egyszerűen csak statisztikák alapján kiderítette, 
hogy az emberekben, az adott épület külleme, stílusa vonzalmat ébreszt. 
Ez a szituáció különösen valóságosnak hathat, amennyiben észrevesszük, 
hogy rengeteg ágazat kezdi feleleveníteni a régmúlt formáinak és 
stílusirányzatainak jegyeit. Az adott épület régi. A homlokzati tervek 
vagy régi, egérrágta papír alapúak, vagy már meg sincsenek, ha 
egyáltalán kiadják vagy megvásárolhatóak. Ebben az esetben az 
adatgyűjtés fotogrammetriai módszerrel különösen indokolt, valamint 
gyors, precíz és gazdaságos módszernek számít. Egy felújítás, tatarozás 
esetén a költségvetés-számítás pontos alapköve kell, hogy legyen az 
állapotrögzítés. Nyilván nem kell ecsetelnem, hogy a homlokzatok 
terveinek és a belső terek felmérésének briliáns, digitális módszerét leljük 
a közel-fotogrammetria ágazatában, amire a fentebb felsorolt előnyök 
mind-mind érvényesek. Ezek az esetek lehetnek akár a legkülönbözőbb 
és a legszélsőségesebb körülmények között is, de egy valamiben 
azonosak. Van egy objektum a fizikai valójában, amiről adatot 
gyűjthetünk. De mi a tényállás, ha ez nem így van? 
Mikor telefonom csörgésére reagálva a vonal végén édesapám, aki 
gyakorlott építészmérnök, segítségemet kérte, még nem voltam tisztában 
az adott szituáció specifikus mivoltával.  

 
5. ábra. 

Amint egyre tisztábban láttam a feladat jellegzetességeit, egyre csak 
törtem a fejem miképp lehetne, nemhogy pontosan, hanem egyáltalán 
megoldani. Az adatgyűjtés gyönyörűsége és specifikussága abból eredt, 
hogy egy nem annyira régi, de a múltban már lerombolt igen cifra 
homlokzatú apró kápolna reprodukálására kérték fel édesapámat. A 
magasztos kápolna helyén ma már csak egy kopott falakból, és egy félig 
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leomlott toronyból álló emlék maradt. Maradtak fönt viszont a tulajdonos 
bárói család múltjából menekített régi fényképek, amik láttán nem fűztem 
sok reményt ahhoz, hogy akár egy biztos méretet is produkálni tudjak 
eddigi módszereimet, mint fegyverarzenált felsorakoztatva. Régi fekete-
fehér képek, melyeken természetesen az emberek, nem pedig az épület 
megörökítése volt a cél. Ha a képek „nyersen” származtak volna egy régi 
fényképezőből analóg formában, még néhány ismert eljárás segítségével 
feldolgozhatók lettek volna. Viszont ezek a felvételek fénymásolt, 
„szétmásolt” minőségromlott állapotból lettek már eleve digitalizálva, de 
ez volt a szerencsés fordulat, hiszen így ismertem meg az Alstorm 
Panorama Corrector nevezetű, még nem is programot, hanem univerzális 
képszerkesztő plugin-t. 
Mikor az a lehetőség – hogy bármilyen torzuláson is mentek végig a 
képek, valamilyen szinten javíthatóak –, szöget ütött a fejembe, buzgón 
kezdtem célszoftver után nézni. Természetesen nem gigapixeles 
légifelvételekről van szó, ezért is nem az volt a célom, hogy 
fotogrammetriai munkaállomásokhoz hasznosítható végkimeneteli 
eredményességre törekedjek. Ekkor ráakadtam ezen hasznos plugin 
weblapjára, ahol a „reklámszöveg” szerint a panoráma és egyéb 
felvételek összes torzulását el lehet vele tűntetni. Egy fénykép összes 
torzulását? Amikor megbékéltem a gondolattal, révén, ha digitális fotók 
torzulásait javító programot hoztak létre, nyílván tisztában vannak a 
torzulások mibenlétével, beszörföltem a galériába. Az ott látottak 
fénysebességgel sarkantyúztak a letöltés gomb felé, hiszen erősen torzult, 
hosszú épületek homlokzati panoráma-képeit olyan szabályosra „vasalva” 
villantotta szemem elé a galéria, hogy egyből nyilvánvalóvá vált 
számomra, a jelenlegi projektem szilárd alapja lehet a szoftver. A plugin 
használatához platformként Paint Shop Pro 4X szoftvert használtam, 
kiindulva abból, hogy szükséges lesz a képek intenzitás- és kontraszt 
értékeinek javítására is.  
Az Alstorm Panorama Corrector használata pofonegyszerű. Az effektek 
közül kiválasztva a plugint, a javítandó kép erősen torzult részleteire 
négy, 3 ponttal megadható görbét illesztünk. Két horizontális és két 
vertikális. Ez lehet egy épület fal, vagy él, ami az optika és perspektív 
torzulásaitól nem csak vertikális értelemben széttartó, hanem még görbe 
is. Az elv egyszerű volt. A torzulásoktól mentes képek közül egynek a 
terepi mérésekből kiindulva, egy fal-hossz alapján méretarányt adhattam. 
Ezt meg lehet tenni nagy pontossággal AutoCAD szoftverben 
léptékezéssel. Ettől a ponttól kezdve a digitalizálás elvszerű 
alkalmazására van csak szükség. A kép részleteinek kidolgozása, 
esetleges generalizálás, majd a méretek megadása és értelemszerű 
kerekítése. Az építészeti tervek alapjaként az így készült homlokzatok 
megállják a helyüket, hiszen az építészeti elvek alapján való 
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továbbgondolás és tervezés alapoknál jelentkező hiányosságait áthidaltuk. 
Referencia méretek és formák egy már csak részben létező, majd hogy 
nem jelentéktelenül archivált épület alapján.  
 
A homlokzati rajzok, metszetek, formák, és textúrák elkészültek. Hűek 
maradhattunk a fizikai valósághoz és a régmúlt kissé sötét és árnyas 
képeinek üzeneteihez mérnökök módjára. Ehhez nem volt most szükség 
milliós műszerekre, vagy épp kőbe vésett elvekre, szabályokra, 
egyszerűen csak zseniális emberek alkotta algoritmusokra épülő 
szoftverekre valamint arra, hogy gondolkozzunk, fényképezzünk és 
mérjünk.  
Hol van az út vége? Talán csak akkor tudnám látni, ha magam is teljes 
mértékben aktuális lettem volna, de egy biztos. A fejlődésre nyitottnak 
kell maradnunk, mert előre senki sem tudhatja, mi fogja meghatározni a 
jövő adatgyűjtési trendjeit. 

 
 

 
 

 
6. ábra. 

A kiadvány a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 
támogatásával valósult meg. 
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A bányászat hatásának vizsgálata Pusztavám környékén 
Báger Szabolcs 

 
A bányászat régen és ma 
Már a kőkorszaki ember is – igaz, a maga módján – próbálta kihasználni 
azt az értéket, amelyet a számára életteret adó talaj nyújtott neki. 
Akkoriban, a ma bauxitként mindenki számára ismert anyagot vörös 
földfestéknek nevezték és kulturális jelentőséget tulajdonítottak neki. A 
korabeli bauxitbányászat mellett a kemény kőzetek bányászása is 
elterjedt, mely lehetővé tette a pattintott szerszámok, fegyverek 
készítését. 
Idővel a harci eszközök, valamint a mindennapi élet is igényt tartott a 
bányászat által felszínre hozott, valamint azokból előállított anyagokra. 
Elindult egy új iparág, a kohászat. A rézkorban, majd az azt követő 
bronzkorban a bányászat és a kohászat még nem különültek el egymástól, 
egységes szakma alapját képezték. A szakma fejlődésének következtében 
előtérbe került a vas is. 
Magyarország természeti adottságait kihasználva rengeteg nyersanyagot 
nyertek ki a föld felszíne alól. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
írásai alapján hazánkban a következő anyagokat bányászták és 
bányásszák ma is: kőolaj, földgáz, szén-dioxid gáz, feketekőszén, 
barnakőszén, lignit, uránérc, vasérc, bauxit, ólom-cinkérc, rézérc, 
nemesfémércek, mangánérc, ásványbányászati nyersanyagok, cement- és 
mészipari nyersanyagok, építő- és díszítő-kőipari nyersanyagok, homok 
és kavics, kerámiaipari nyersanyagok, tőzeg, lápföld és lápi mész.  
Az anyagok felszínre hozatala – azok sokszínűsége miatt – nem azonos 
felszerelést, gépesítést és eljárást igényel. A bányaművelés módját ma 
négy csoportra oszthatjuk. Mélyművelés, külszíni fejtés, fúrólyukakon át 
történő kitermelés, valamint a víz alatti bányászati lehetőség. 
A szilárd anyagok termelésének módja főként a külfejtés és a 
mélyművelés. Magyarországon napjainkban több helyszínen történik 
felszíni fejtés, melyek túlnyomórészt kavics bányászásával foglalkoznak. 
A felszíni szénbányászat a kőzetek felszín-közeli ritka elhelyezkedése 
miatt kevés helyen fordul elő. Egyetlen működő mélyművelésű 
szénbányánk területén (Pusztavámon) viszont előfordul mindkét mód. 
Gyerekkoromban is sokszor elgondolkodtam azon, hogy jó, ha 
kitermeljük az anyagot, de mi lesz a helyén? Végül, ha nem is teljesen 
ezzel, de erre a kérdésre visszavezethető érdekességgel foglalkoztam 
szakdolgozatomban, ahol két művelés hatásának vizsgálatával 
foglalkoztam. Ezért választottam munkaterületként Pusztavám környékét, 
a Márkushegyi Bányaüzem területét. 



 16

A bányaművelés hatásai 
A bányászati tevékenységnél a legtöbb esetben hatással van a munka a 
felszínre. Külön kiemelem a külfejtést és a mélyművelést, melyeknél e 
hatások talán a legdominánsabban jelentkeznek.  
A külszíni kitermeléskor nyitott gödör keletkezik. Ez a gödör tájseb, a 
vele megjelenő meddőhányókkal együtt. Mindemellett meredek 
rézsűfalak esetén további csuszamlások, omlások fordulhatnak elő. 
A külfejtéses bányáknál elsősorban a tájkép, a táj tagozódása alakul át. A 
rekultiváció elvégzése után – igaz, az eredeti állapot már nem állítható 
vissza, de – a területet „visszaadják” a természetnek. 
A felszínmozgások fő oka a mélyben történő ásványjövesztés és az így 
keletkezett üreg felhagyása. A mozgások minden esetben az üregek 
környezetéből indulnak ki és a felszínt elérve talajsüllyedést okoznak, 
melynek mértéke a felszínen az üregtől mért távolság arányában csökken. 
A bányakárok döntő többségét az így kialakult úgynevezett süllyedési 
horpák váltják ki. Ugyanis az ott elhelyezkedő épületek meg-
rongálódhatnak, esetleg használhatatlanná válhatnak. Beépítetlen 
területek esetében is bekövetkezhet bányakár, ha az erdő- és 
mezőgazdálkodásban okoz problémákat. Ennek mérése, nagyságának 
regisztrálása elengedhetetlenül fontos feladat az ipari geodéziában 
dolgozó szakembereknek. 
Mindemellett környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni.  
Így fontos, hogy a környéken nagyobb vízelszivárgás a jellemző, mely a 
növénykultúrát befolyásolja. Fontos a kibocsátott por, szennyezőanyag és 
zaj szintjének egészségügyi határértéken belül való tartása is. 
Ezeket a hatásokat illik ismerni, de szakmai szempontból nekünk nagy 
jelentőséggel nem bírnak. Emiatt vizsgálataim során a mélyművelés 
felszínre gyakorolt hatásait, valamint a külszíni változások regisztrálását 
végeztem. 
A felszíni mozgások csökkentése, azok vizsgálata elméleti és gyakorlati 
szempontból is nagy kihívások elé állította a mérnököket. A mozgásokat, 
mozgáselemeket térben és időben is közelítőleg, előre meg kell tudni 
határozni. Ehhez szükségeltetik olyan folyamatos megfigyelés, ami 
alapján, úgymond tapasztalati úton is következtetni lehet a várható 
mozgások jellegére, nagyságára, irányára, lefutási idejére. A 
megfigyelésekhez pontos geológiai megfigyelések szükségesek, valamint 
a mérnökök közös, összehangolt munkáját igényli az eljárás. 
A megfigyelések módja a technika folyamatos fejlődésével mindig 
változott, modernizálódott, átalakult. A mozgásvizsgálatok jelentős 
módja a mérnökgeodéziához tartozik. A vertikális értelmű 
mozgásvizsgálatok eljárásai közé tartozik a szintezés (geometriai-, 
szabatos-, hidrosztatikai szintezés), valamint a GNSS technológia 
alkalmazása a magasságmeghatározásban. Vízszintes, vagyis vetületi 
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mozgásvizsgálatoknál az egyszerű távolságméréstől kezdve az 
alappontsűrítés különböző módszereit sorolhatjuk ide. Így használhatjuk 
a függőleges vetítést, a poláris koordináta-mérést, a metszéseket, 
sokszögelést, szabadálláspontot, valamint a különböző hálózatokat.  
A kőzetek elmozdulásának következtében a felszínen külszíni horpák 
alakulnak ki. E helyen a térképezett terület magasságváltozáson megy 
keresztül, annak minden mesterséges és természetes felszíni 
létesítményével együtt. Ez jelentkezik a területen található geodéziai 
alappontok koordináta-változásában is. A mozgások hatására megsüllyedt 
területen, az alakváltozásokat vizsgálva, egy külszíni „P” pont 
mozgásvektorát „Wp” két komponensre bonthatjuk egy x-y-z koordináta-
rendszerben: „Sp” süllyedésre és „Up” csúszásra vagy vízszintes 
elmozdulásra. 

 
1. ábra. 

A felszínen regisztrálható változások 
A mélyművelt terület felszíni változásait a bánya fölött található 
területeken folytatott mérések eredményeinek felhasználásával végeztem. 
Az állandósított alappontok koordinátáinak meghatározását a GPS 
mérések statikus, azon belül is a gyors statikus módszerével végeztem.  
A vevő-berendezésben előre beállított paramétereknek megfelelően az 
eljárás során 15-20 percig mértem egy-egy ponton. A beállításnál 15 
másodperces mérési időközöket állítottam be, aminek eredményeként a 
vevő-berendezés percenként négyszer rögzítette a nyers adatokat.  
A technológia a legjobban alkalmazható a mérnöki alkalmazásokhoz. A 
statikus eljárástól a gyorsstatikus módszer csak a mérési időtartamban, 
valamint a meghatározó vektorok hosszában tér el. Az országos 
kiterjedésű mozgásvizsgálatoknál (például a magyar geodinamikai 
programban) hosszú időtartamú (3×24 órás) mérésre van szükség. 
Konkrét feladatomnál egy-egy pont mérésére nincs ennyi idő, de nem 
csak az idő miatt nem alkalmazzuk ezt a mindennapi gyakorlatban. A 
napi geodézia ugyanis általában nem igényli a milliméteres 
megbízhatóságot. Egy 15 perces mérés cm-es pontossága is megfelel az 
elvárásoknak, ha deciméteres nagyságú mozgások kimutatásáról van szó. 
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2. ábra. 

A statikus mérések utófeldolgozásához ún. virtuális RINEX adatokat 
generáltattunk a FÖMI KGO GNWEB szerverén, ahol a referenciapontot 
a munkaterület közepén választottuk. Így a rögzítés után az időszakra 
vonatkoztatott RINEX adatok letöltése után utófeldolgozással lehet 
számítani a pontok térbeli (ETRS89 rendszerbeli) koordinátáit, majd a 
VITEL transzformáció elvégzése után az EOV koordinátáit és Balti 
magasságait.  
A statikus méréseken kívül utófeldolgozásos félkinematikus méréseket is 
végeztem a terepfelszíni pontok valamint egy nagyfeszültségű 
vezetékszakasz oszlop-sarokpontjai koordinátáinak és magasságának 
meghatározására. A terepfelszín korábbi (bányanyitás előtti) magasságát 
régi topográfiai térképről vettem. A vezeték-oszlopok koordinátáit és 
magasságát a bányamérők a frontfejtés előtt határozták meg 
mérőállomással és szintezővel. A cél a magasság-változások kimutatása 
volt a süllyedési horpa területén. 
 
Távérzékelt változás-kimutatás 
A terepi vizsgálatokon túl a területekről készült légifelvételek 
vizsgálatával is foglalkoztam. Ennél a munkaszakasznál arra tettem 
kísérletet, hogy az azonos szelvényekről készült ortofotókon lehet-e 
változást kimutatni. A felvételek 2005-ben, 2009-ben és 2010-ben 
készültek. A fotók *.tif formátumának köszönhetően a georeferáltsága 
adott a képeknek, így a képfeldolgozó szoftverrel is EOV-rendszerben 
lehet  dolgozni. Emellett az ortofotó felbontható az egyes spektrális 
sávokra, szintén a kedvező formátum miatt. A feldolgozást az IDRISI 
Taiga szoftverrel végeztem el. 
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A képanyag és a vizsgálat tárgya alapján előre definiáltam az egyes 
kategóriákat. Elterveztem, hogy mindkét felvételen azonos csoportokat 
hozok létre, melyekbe a képek pixelei azok intenzitási értékeinek 
megfelelően kerülnek besorolásra. Az így létrehozott kategóriák a 
következők: víz, fű, erdő, talaj, szén, szemét, út és tető (a környező lapos 
tetős épületeknél). Mivel szinte mindegyik csoport többféle intenzitással 
képződik le a felvételeken, azért több tanulóterületet is választottam 
ugyanahhoz a kategóriához. Tanulóterület alatt olyan kis poligonnal 
határolt „foltokat” értelmezünk, melyek homogének, és egy adott 
kategóriába egyértelműen besorolhatóak.  
 
Minden tanulóterület egy egyedi azonosítóval (ID) rendelkezik. A 
következő lépésben a tanulóterületekhez meghatároztam az osztályt leíró 
file-okat (signature file). Az ilyen módon meghatározott spektrális 
jellemzők grafikusan összehasonlíthatókká váltak. Az ellenőrzött 
osztályozás több módszerrel is elvégezhető (HARD CLASSIFIERS). 
Ezek közül én a Minimum Distance és a Maximum lilelihood 
osztályozást végeztem el. 

 
3. ábra. 

A célkategóriák mintáiból kigyűjtött jellemző intenzitási adatok alapján – 
feltételezve, hogy azonos osztályba tartozó objektumok spektrálisan 
ugyanúgy viselkednek – az ismeretlen hovatartozású pixeleket 
összehasonlítjuk az osztályra jellemzőkkel és a leginkább hasonló 
kategóriába soroljuk be. 
Az elkészült osztályozásokat színpaletta segítségével átszíneztem. Azt 
tapasztaltam, hogy a 2010-es felvételt osztályozva jobban elkülöníthetőek 
lettek az adott célkategóriák. A 2005-ös felvétel eredményében sokkal 
több a félredefiniált pixel, így nagyobb a kategóriák közti keveredés is. 
Az esetben pedig, ha nem a felvételek éve, hanem a pixel alapú 
osztályozási eljárás módja szerint vizsgáljuk az eredményeket, 
megállapítható, hogy a minimum distance osztályozási eljárással szintén 
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jobban kimutatható ez a keveredés, mint ugyanazon felvétel maximum 
likelihood szerinti osztályozásánál. 
Ezt követően a kivágatokon szegmenseket különítettem el. Az Idrisi 
szoftver Taiga változata ugyanis lehetővé teszi a képosztályozás pixel 
alapú módja mellett a szegmensek elkülönítését és azok osztályozását is.  
A képszegmentáció során a képet egymással összefüggő, homogén, a 
szomszédoktól elkülönülő, kisebb területekre osztjuk fel. A 
multispektrális felvételek használata esetén a homogenitási kritériumokat 
egyszerre több sávon alkalmazzák. Esetemben a kritériumok az előállított 
színkompozit sávjaira vonatkoztak. A szegmensek nagysága a folyamat 
elején a meghatározott hasonlósági kritérium küszöbértékétől függ. 
Nagyobb küszöbértéknél eltérő tulajdonságú területeket is azonos 
homogén csoportba sorol a rendszer. A szegmentálás alapjaként 
választott küszöbérték mindkét felvétel esetén 40 volt, ekkor ugyanis az 
azonos osztályba sorolandó felszínborítottság egyértelműen kirajzolódott, 
de az azonos kategóriák más spektrális visszaverődése mégis különálló 
szegmensekbe került besorolásra. A kisebb küszöbszám alkalmazásakor 
azonos felszínborítottság is különálló egységbe került. 

 
4. ábra. 

Az egyes kategóriák megnevezése után látványos tematikus térkép 
készült a szegmensek segítségével. Az egyes felszínborítottság területi 
mértéke a programmal számítható, így a bányaművelés hatása, a felszín 
képe elemezhetővé vált. 

 
Értékelés, eredmények 
A terepi pontok magasságának a topográfiai térképről vett magasságokat 
fogadtam el. Ezen magasságoktól a művelés hatására süllyedt a talaj 
felszíne. Az ortofotón a mérési helyekben a süllyedés mértékét jelöltem. 
Megállapítható, hogy a horpa szélein körülbelül 50 cm és 70 cm a 
süllyedés nagysága, míg ez az érték a horpa középső területén (a 35-ös 
számú oszlopnál) majdnem egy méter. Az oszlop szintezett magasságait 
oszlop-diagrammal mutatom be.  
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5. ábra. 

Ugyanezen adatok jelentkeznek a földmérési alappontok magasságánál is. 
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6. ábra. A 35. számú vezetékoszlop magasság-változása 

Az ortofotók alapján végzett vizsgálat eredményei a következők: vizuális 
eredmények, pixel alapú osztályozás és szegmens alapú osztályozás 
alapján előállított tematikus térképek. A képosztályozási eredmények és a 
tematikus térképek szemmel látható eredményeket hordoznak. Az egyes 
kategóriák területei pedig egyértelműen kimutatják a feszín változásának 
mértékét. 
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7. ábra. 

Amennyiben kis területen, pontosan akarjuk feltüntetni a változásokat, 
hasznosabb, ha a terepi adatnyerést alkalmazzuk. A pontosság ugyanis 
így jobban biztosítható. Akkor viszont, ha nagy területre szeretnénk 
következtetéseket levonni, akár terepfelszín alakulása, akár a 
felszínborítási változás terén, vagy egyéb kimutatásokat kívánunk 
készíteni, hasznosabb a fotogrammetriai illetve távérzékelési eljárások 
alkalmazása.  
E szempontok mellett nem elhanyagolható az sem, hogy milyen anyagok 
állnak rendelkezésünkre, a vizsgálatok alapját mi képezi. Ha vannak 
korábbi mérési eredményeink, melyekhez viszonyíthatunk, vagy frissített 
topográfiai térképek, melyeket alapul vehetünk, eredményre vezet a 
terepi mérés. Az esetben pedig, ha ezek elavultak, de vannak jó minőségű 
felvételek több évre visszamenően, és rendelkezésünkre áll a 
feldolgozáshoz használatos program, a különböző képfeldolgozási 
módszerek adhatnak kedvezőbb megoldást. Természetesen a munka 
nagyságától függően nem feledkezhetünk meg annak költségeiről, 
adatigényéről sem. 

A kiadvány a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 
támogatásával valósult meg. 



 23 

Nagykutas területének 3D modellezése 
Horváth Tamás 

 
A 3. dimenzió a világban 
A mai világban mind a szórakozás, mind pedig a mérnöki munka során 
egyre inkább igény van a 3. dimenzió bármilyen fokú alkalmazására. A 
nagyközönség szórakoztatásában mára teret hódítottak a 3D filmek, 
hiszen manapság már nem megyünk el egy moziba úgy, hogy ne 
fontolnánk meg annak a lehetőségét, hogy inkább egy térben is élvezhető 
előadást válasszunk egy „csupán” síkvásznú film helyett. Már a korszerű 
számítógépes játékokat is úgy tervezik, hogy a felhasználó minél jobban 
tudjon azonosulni a „képzelet világával”, ezzel is fokozva az élmények 
skáláját. A szórakozás azonban nem minden, hiszen még nem is 
említettem a 3D alkalmazások mérnöki vonatkozásait. 
A mérnöki munkafolyamatok lebonyolítására és bemutatására is mind 
többször és többször alkalmazzák a 3D megjelenítés vagy szerkesztés 
valamely formáját, az épület- és domborzatmodelleken keresztül, egészen 
a homlokzatábrázolásig. E megjelenítési és ábrázolási forma a földmérés 
felé is új távlatokat nyit, így a régi ismereteimet és az új, még 
kihívásokkal teli lehetőségeket számbavéve döntöttem a 
témaválasztásról: Nagykutas, szülőfalum lesz a központi téma. Egy téma, 
mely mind a domborzat, mind az épületek modellezését is magában 
foglalja. 

 
1. ábra. 

A feladat során azt vizsgáltam, miként valósítható meg Nagykutason 
belül egy-egy tesztterület domborzatának és épületeinek modellezése, 
mely programokkal érhetjük el a legjobb megjelenítést, és melyek azok, 
amelyek gazdasági és kezelési szempontból egy egyszerű felhasználó 
számára is ideálisak. 
 
Domborzatfelmérés és -ábrázolás régen és ma 
A tájékozódás minden ember elemi igénye. Az eligazodás képessége 
nélkül mindenki csak céltalanul bolyongna a világban, am, beláthatjuk, 
nem vezetne sehova. Már az ókorban megfogalmazódott, hogy 
valamilyen módon el kell igazodni az egyre tágasabbnak tűnő világban. A 
tájékozódást elősegítendő, közös megegyezéssel határoztak meg 
„tájékozódási pontokat” (hegyeket, völgyeket), melyek alapján képesek 
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voltak beazonosítani az utak helyzetét. A „felmérés” azonban nem volt 
elegendő az ismert pontok megadására, hiszen ábrázolás nélkül a 
felmérés teljesen hasznavehetetlen. A kezdetekben még csak egyszerű 
szemrevételezéssel történt a terepi objektumok helyzetének 
meghatározása, hisz elegendő volt egyszerűen azt megadni, hogy melyik 
hegy vagy éppen völgy mellett halad el az út.  
A technika rohamos fejlődésével felmerült az igény a pontosabb (nem 
csak szemrevételezés útján történő) helymeghatározásra, így a XVIII. 
században már megjelentek a tájékoztató jellegű ábrázolások, melyeket a 
XIX. században a geometriai alapon nyugvó módszerek váltottak fel. A 
domborzat megfelelő módon való megjelenítése azonban még ma is 
nehéz feladatnak bizonyul. Míg a síkrajz feltűntetéséhez elegendő 
egyetlen sík a torzulások kiküszöbölését követően, addig ahhoz, hogy a 
magasságot a síkrajzzal egyetemben ábrázoljuk, jól bevált logika alapján 
már két darab sík lenne szükséges. Ezt a térképek 2D-s volta miatt 
azonban lehetetlen megvalósítani. 
A technikai vívmányokkal lépést tartva a földmérési módszerek is 
folyamatosan fejlődtek, maguk után vonva az ábrázolások újszerű 
alkalmazását. A számítástechnika segítségével a tudomány elért arra a 
szintre, hogy lassan minden munka során 3D-s megjelenítést várnak el a 
felhasználók. A domborzatábrázolás során sokkal szemléletesebben 
jelenik meg a felmért terület, mint egy hagyományos papír-alapú 
térképen. Manapság már léteznek konkrétan domborzatábrázolási célokra 
fejlesztett programok, melyek pár gombnyomást követően képesek  egy 
terület 3 dimenziós rajzát előállítani. A 3. dimenzióhoz azonban a 
felmérés során nem csupán a vízszintes koordinátákra, hanem a pontos 
magassági adatokra is szükségünk van. A digitális domborzat modell (a 
továbbiakban DDM) a felmért terület egy célszerűen egyszerűsített mása, 
melynél az adatok rendezett halmazokban a számítógépen vannak tárolva. 
Attól függően, hogy milyen részletességgel mérünk, vagy milyen célból 
kívánjuk megjeleníteni a terep alakulatait, többféle modell is szóba jöhet, 
ezt persze mindig a feladat szabta határokhoz kell igazítanunk. 

 
Digitális adatok Magyarországon 
Bár Nagykutasról – és egyúttal az egész világról – egyre több, a 
domborzattal kapcsolatos adat érhető el, a pontosságuk minden esetben 
határt szab az alkalmazásnak. Az alkalmazhatósági határok leküzdéséhez 
először végig kellett gondolnom, mi is az, amit mindenképpen ábrázolni 
szeretnék, és azt milyen sűrűséggel, illetve milyen pontossággal. A 
pontossági igényekhez mérten Magyarországon többféle 3D adat érhető 
el, így akár elkerülhető a saját felmérés végzése. Az elérhető adatok 
persze rendkívül sokrétűek a pontosságot, a terephez való igazodást és az 
árukat tekintve egyaránt. 
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A Földmérési és Távérzékelési Intézet az egyik olyan intézmény, 
melynek nagy szerepe van az ország területéről történő 3 dimenziós 
domborzatmodellek előállításában. A FÖMI készítette a DDM-5 
nevezetű és a jelenleg legpontosabb magyar modellt, mely az EOTR 
M=1:10000-es méretarányú topográfiai térképekből levezetett digitális 
domborzatmodell.  Ebben az esetben a modell terepi felbontása 5×5 m-es, 
és a pontok magasságai valós magassági értékeket jelölnek a Balti-
tengerszinthez viszonyítva. 
A másik nagy, a modell-előállításban szerepet játszó intézmény a HM 
Térképészeti Nonprofit Kft., azaz a Magyar Katonai Térképészet. E 
modell már jelentősen pontatlanabb, mint a DDM-5. A katonai modell 
legnagyobb hibája, hogy a magassági értékeket egész számokkal („m” 
élesen) ábrázolja, ennek következtében – ahogy azt a későbbiekben látni 
fogjuk – a megjelenítés során a szintvonalak és a 3 dimenziós kép is 
lépcsőzetesek lesznek. 
Ha azonban arra törekszünk, hogy a pénztárcánkat kíméljük, és a lehető 
legolcsóbb módon állítsunk elő egy gyors és viszonylag igényes modellt 
a felmérendő területről saját mérések elvégzése nélkül, akkor manapság 
erre is van lehetőségünk. A variációk tárháza ebben az esetben is 
fokozatosan szélesedik, s már most is többféle ingyenesen elérhető 
domborzatmodell közül választhat a nagyközönség. Ezeknél a 
modelleknél azonban elöljáróban fontos megjegyezni, hogy nem igazán a 
mérnöki munkában, mindinkább az egyéni felhasználók számára 
jelentenek könnyebbséget, hiszen ingyenes mivoltuk miatt a bennük lévő 
adatok nem számítanak pontosnak. Az ingyenes modellek esetében a 
legismertebb talán a Google Earth program alapját nyújtó 3 dimenziós 
domborzat, mely KNy-i irányban 90, ÉD-i irányban pedig 60 m-es 
magassági középhibával jellemezhető. Az adatokból is jól látszik, hogy 
pontosságait tekintve nem megfelelő egy mérnöki munkafolyamat során, 
így ezek az adatok nem kerültek felhasználásra. 

 
Terepfelmérés korszerű technikával 
A fentebb felsorolt modellek alkalmazási tartományait figyelembe véve 
egy GPS-szel történő saját felmérés mellett döntöttem. A döntést 
voltaképpen a pontossági igényeim, a gyorsaság és a terephez történő 
legjobb igazodás számbavétele határozta meg. A GPS-mérés mivoltát 
tekintve elegendő és gazdaságos a domborzatmérési feladatok 
lebonyolítására, abban az esetben, ha egy kisebb terület ábrázolására 
törekszünk. Ha azonban nem egy kisebb területet, hanem mondjuk egy 
teljes községet, esetleg várost szeretnénk modellezni, ahhoz már 
célszerűbb a fotogrammetriai légifényképezés. Így idő és repülőgép 
hiányában nem a teljes faluterület, csak különböző mintaterületek 
kerültek modellezésre.  
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Fontos megjegyeznem, hogy Nagykutas a Zalai-dombság határán 
található, így elméletben képes lenne jó alapot biztosítani egy domborzat-
felméréshez és annak későbbi megjelenítéséhez, azonban én arra 
szerettem volna törekedni, hogy minél nagyobb legyen a felmért területen 
a magasságkülönbség. A mintaterületek kiválasztásánál tehát ez volt az 
elsődleges szempont. A kiválasztás nem is volt olyan egyszerű feladat, 
hiszen annak ellenére, hogy a falu egy dombság területén fekszik, a 
magasságkülönbségek kevés helyen érik el a 70 m-t. A másodlagos 
szempontot pedig a szakdolgozat következő része, az épületek 
modellezése képezte. 
A mérés során nem csupán egyetlen műszerrel dolgoztam, így 
lehetőségem volt többfajta módszer és műszer kipróbálására, melyek 
együttes felhasználásával képeztem a mintaterületek pontjainak 
magasságait. E tekintetben általánosan elmondható, hogy a GPS mérési 
módszerek közül a félkinematikus és a folyamatos kinematikus módszer 
segítségével történt a tereppontok vízszintes és magassági helyzetének a 
meghatározása. 

 
2. ábra. 

A szakdolgozati méréseket kétfajta műszer segítségével végeztem, 
melyek közül az első egy Trimble R3 egyfrekvenciás GPS, a másik pedig 
egy Leica GPS System 500 típusú kétfrekvenciás GPS volt.  
A folyamatos kinematikus mérés esetében nem a pontok magassága 
képezi az érdeklődés tárgyát, hanem maga a bejárt útvonal, így ehhez a 
mérésfajtához praktikusan egy járműre van szükség, amellyel könnyen 
mozoghatunk a terepen. Az elméleti alapok tudatában két mintaterület 
került kiválasztásra, melyek közül csak az egyik indokolta e módszer 
használatát, így nagyságát tekintve csak az első mintaterület körül történt 
folyamatos kinematikus mérés, melyet a saját autónk segítségével 
hajtottam végre. A mérés elengedhetetlen velejárója, hogy a mérés 
közben a jelvétel ne szakadjon meg, és mivel a közlekedés egy autó 
segítségével történik a rover rögzítés teljesen fix legyen. A 
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mozdulatlanságot egy mágnestalp biztosította. A mérés megkezdése előtt 
beállításra került a rögzítési időköz (5 s), így minden 5 másodperc 
elteltével a műszer automatikusan rögzítette a kocsi helyzetét. 
A folyamatos kinematikus mérésen kívül alkalmazásra került a 
félkinematikus módszer is, hiszen a mintaterültek belső részein nem 
húzódtak utak, ezeket csak gyalogos módszerrel volt lehetséges 
megközelíteni. A gyalogos mérés során, ahhoz, hogy a helyi mikro-
domborzathoz minél inkább igazodjak, folyamatosan figyelnem kellett a 
terep formáit. Megpróbáltam a lehető legsűrűbben felvenni a mért 
pontokat, azonban ez a kitakarások miatt nem minden esetben volt 
lehetséges. Egy domborzatfelmérés során, olyan esetben, amikor a 
területen facsoportok, erdők találhatók, akkor a mérést már nem célszerű 
GPS-szel végezni, ugyanis a fák kitakaró hatása miatt a GPS jelvétele 
folyamatosan megszakad, így ebben az esetben, ha kisebb területről van 
szó, célszerűbb mérőállomással dolgoznunk. 

 
A GPS-mérés feldolgozása 
A tereppontok koordinátáinak számítása nem helyben, a mintaterületen, 
hanem az irodában utófeldolgozással történt. Az alkalmazott műszerek 
egy-, és kétfrekvenciás eltérő volta miatt nem csupán egyetlen programot 
kellett igénybe vennem, így a Leica GeoOffice nevű alkalmazáson kívül 
fontos említést tenni a Trimble műszereknél használatos Trimle Business 
Center szoftverről is. 

 
3. ábra. 

Részletezés tekintetében elegendő a Leica GeoOffice-al történő adat 
meghatározást leírni, hiszen a Trimble Business Centerrel hasonló 
lépéseken keresztül lehet eljutni a végkifejletig. A mérési adatok 
beolvasását követően legelső lépésként kiszámoltam a programmal a 
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Leica bázisállomás pontjának helyzetét. Mivel mind a Leica, mind pedig 
a Trimble műszerek külön bázisponton foglaltak helyet, így csupán a 
Trimble műszer bázisállomásának koordinátája volt ismeretes. A Leica 
bázis koordinátáinak számításához a gnssnet.hu internetes oldal 
szolgáltatásait vettem igénybe, melynél egy utólagosan generált virtuális 
állomás adatait töltöttem le. Ezen adatok egy körül-belül 30 perces 
időintervallumra vonatkoztak a bázis elindításától számítva. Az 
időintervallum nagyságának 30 percben történő megállapítása elégnek 
bizonyult a bázisállomás koordinátáinak meghatározásához, hiszen egy 
felmérési alappont létesítése során sem kell ennél hosszabb időt 
eltöltenünk a meghatározással. 

A bázis koordinátáinak ismeretében a feladat lényegesen egyszerűbbé 
vált, mert az leredukálódott a referencia és rover pontok kijelölésére. A 
vektorösszetevők számítása előtt lehetőségünk van többféle beállítási 
paramétert kiválasztani, amikor is megadhatjuk a számításba bevont 
műholdakat, a műholdak magassági szögét, a számításhoz felhasználandó 
frekvenciákat, ionoszférikus és troposzférikus modelleket. A program 
automatikusan számítja a térbeli vektorok összetevőit, majd azokat a 
referenciapont koordinátáihoz hozzáadva állítja elő a mért pontok 
koordinátáit, és eldönti, hogy a beállított hibahatáron belül vannak-e. A 
mérési eredmények megbízhatóság szempontjából történő értékelése csak 
ezt követően dönthető el a magassági-, és vízszintes középhibák rajzi 
megjelenítésének segítségével.  

Digitális dombrozatmodellek előállítása különböző szoftverekke: 

ArcGIS 

Az ArcGIS nevű szoftvercsalád az ESRI cég fejlesztésében került piacra, 
mint a vektoralapú térinformatikai programok együttese. Napjainkban, a 
térinformatikában jártas szakemberek jelentős része használja, mert 
egyszerűen és könnyen építhető fel az adatok strukturális halmaza. 

 
4. ábra. 
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A modell képzés első lépéseként egy személyes geoadatbázis állítottam 
elő. Az előzőleg definiált rétegeket a behívás után szerkesztenem kellett, 
hiszen ezek még csak a kezdeti állapotot tükrözték, azaz egyetlen elemük 
sem volt. A szerkesztés végrehajtásának alapját a Zala Megyei 
Földhivataltól igényelt belterületi és külterületi térkép képezte, amely 
minden, számomra fontos adatot (földrészletet, határpontot) tartalmazott. 
A rétegek feltöltése egy egyszerű editálás segítségével történt. A mért 
tereppontok beolvasásához a Microsoft Excel-ben előállított és a 
koordinátákat tartalmazó táblát definiáltam, így a tábla megfelelő 
oszlopainak rendezését követően a program automatikusan képezte a 
részletpontok már meghatározott jelkulccsal ábrázolt képét a 
rajzterületen. A modellalkotás csak ezután vehette ténylegesen kezdetét. 
TIN-modell képzése esetén a legfontosabb adat, melyet az adattáblák 
közül ki kell választanunk, a magasság. A magasság adatoszlopának 
megadása után a program elvégzi a modell előállításához szükséges 
számítási lépéseket, majd megjeleníti a magassági sávonként színezett 
háromszöghálót. Sajnálatos módon a program nem képes tökéletes, 
kellően simított szintvonalak képzésére, így a szintvonalhálózat úgymond 
„lépcsőzetessé” válik.  
 

AutoCAD Civil 3D és Map 3D 

Az Autodesk programcsalád részét képező szoftverek az egyszerű 
tervezési funkcióktól kezdve az úttervezési munkákon keresztül a 
mérnöki szakma számtalan területén alkalmazhatók. Egy kifejezetten 
úttervezési és ezáltal domborzatábrázolási feladatok végrehajtására 
alkalmas mérnöki program az AutoCAD Civil 3D. Hasonlóan az 
AutoCAD 2010 programhoz, ezt is kifejezetten mérnökök számára 
fejlesztették, azonban az említett úttervezési funkciókkal felvértezve 
sokkal szélesebb körű alkalmazási lehetőségeket biztosít. A szakdolgozat 
céljából talán leglényegesebb eltérése a mérnöki gyakorlatban általánosan 
használt AutoCAD 2010 szoftvertől a felületek, domborzatmodellek 
képzésében, kialakításában rejlik. Bár első hallásra bonyolultnak 
hangozhat egy felület önálló kialakítása, ez az állítás azonban nem 
feltétlenül igaz. Mint minden létrehozni kívánt objektum esetében, 
először itt is definiálnom kellett egy felület objektumot. Minden 
objektumot különböző tulajdonságok jellemeznek és a tulajdonságok 
között találjuk a felület elemeit képző pontokat, határokat és egyéb 
jellemző attribútumokat is, így itt volt lehetőségem a GPS-es tereppontok 
és a nyilvántartott egyéb más domborzatmodellek pontlistájának 
beolvasására. A létrehozást követően több lehetőség nyílik a kialakított 
modell szerkesztésére és a további munkára.  
Mivel sokkal inkább csak a felületképzés és a további, a felülettel való 
munkára van beállítva az AutoCAD Civil 3D, így a megjelenítés 
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eszközéül inkább a Map 3D nevű, szintén az Autodesk cég gyártásában 
álló szoftvert választottam. A két szoftver közötti átjárhatóság teljes 
egészében biztosított, így nem okozott fennakadást az egyik programról a 
másikra való áttérés, hiszen az alkalmazott formátumokon keresztül, a 
menüsorok hasonló összetételén át minden tulajdonságuk szinte teljesen 
megegyezik. A különbség csupán annyi, hogy a Map 3D megjelenítési 
képességei a felületek szempontjából életszerűbbek. A leglátványosabb 
modell előállításának érdekében a Civil 3D kiviteli formátumául a 
GeoTiff-et választottam, mely egy pixelenként kódolt képfájl. A GeoTiff 
kiterjesztésű képfájt a Map 3D szoftverbe betöltve, a magassági ebben az 
esetben is tovább formázhatók. 

 
5. ábra. 

A programok értékelése 

Az alkalmazott szoftverek (ArcGIS, AutoCAD Civil 3D és Map 3D) 
esetenként nem ugyanazt a felületet, nem ugyanazokat a felületet 
meghatározó szintvonalakat képezik, még annak ellenére sem, hogy a 
bemenő adatok teljesen egyformák. Az eltérések azonban általában 
csekélynek mondhatók, sőt olykor fel sem ismerhetők. A 
domborzatábrázolás szempontjából mindkét program rendelkezik kisebb-
nagyobb hátrányokkal, melyek attól függően határozzák meg a választást, 
hogy mire szeretnénk használni az elkészített modellt. 

Ha egyéni felhasználóként törekedünk egy domborzatmodell képzésére, 
akkor a szakdolgozat során alkalmazott programok esetenként túl drágák, 
néha akár bonyolultak is lehetnek. A mai világban azonban már léteznek 
ingyenesen letölthető, a domborzat előállítására is alkalmas programok, 
mind például a Google Sketch’Up, melyről a későbbiekben lesz szó. 

 
A domborzatmodellek pontossági vizsgálata 
A pontossági vizsgálat alapját jelen esetben az új felmérés, vagyis a saját 
mérésemből előállított modell képezi, melyet – a mérések középhibáit 
figyelembe véve – a domborzatot legjobban reprezentálónak, viszonyítási 
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alapnak, hibátlan értéknek tekinthetünk. Saját mérésem pontosságára 
ellenőrzésül a pontok mérési eredményeinek, azaz koordinátáinak 
középhibái szolgálnak. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
alkalmazott GPS-technológia vízszintes és magassági értelemben 5 cm 
körüli pontosságot biztosít, ami lényegesen jobb, mint a FÖMI illetve a 
katonai DDM becsült pontossága. Az általam mért terepi pontok száma 
elegendő volt a megfelelő modellképzéshez. A vizsgálat tárgyát kétféle 
elemzés képezte, a FÖMI DDM-5, és a Katonai Térképészet DDM-10 
modelljének a GPS-es domborzatfelméréstől való eltérésére, valamint a 
FÖMI DDM-5 és a Katonai Térképészet DDM-10 
domborzatmodelljeinek egymáshoz viszonyított eltérésére különböző 
nyomvonalak mentén.  

 
6. ábra. 

A vizsgálat elvégzéséhez az alkalmazott programokat tekintve az 
AutoCAD Civil 3D és a Microsoft Excel mellett döntöttem. A hossz-
szelvények képzése során az első mintaterület esetében figyelembe kellett 
vennem, hogy a terület nem minden pontjáról sikerült egyenlő sűrűségű 
ponthalmazt előállítanom. A legeredményesebb megoldás, így a hossz-
szelvények olyan helyen történő felvételének bizonyult, ahol a lehető 
legtöbb mérési pont helyezkedett el. A vizsgálat lefolytatásához nem 
csupán a hossz-szelvények kezdő-, és végpontjai, hanem a közbenső 
szakaszokon elhelyezkedő pontok is az érdeklődés tárgyát képezték. A 
nyomvonalak pontjainak felvétele – a domborzat esetleges gyors 
változásait is követve – 10-10 m-enként történt meg. A számszerű 
összevetés érdekében a mintaterületekről készült szelvényképeken 
leolvastam a nyomvonal pontjainak magassági értékeit, amiket egy 
Microsoft Excel táblába foglaltam. Az Excel a földmérői tanulmányaim 
során rendkívül hasznos programnak bizonyult, mert nem csak a 
különböző függvények és matematikai műveletek használatára, hanem 
azok ábrázolására is alkalmas. A táblázatszerkesztő segítségével nyílt 
lehetőségem méréseim és a rendelkezésre álló adatok összehasonlítására, 
így itt tűnt fel, hogy esetenként akár több méteres különbségek is voltak a 
modellek között.  
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7. ábra. 

Épületfelmérés 
A domborzat mellett a szakdolgozat tárgyát képezte a mintaterületeken 
helyet foglaló kiemelt épületek modellezése is, ennek okán az épületek 
modelljének képzéséhez felmérési feladatokat kellett végeznem. A FÖMI 
engedélyével a felmérés lefolytatásához megkaptam a Zala Megyei 
Földhivataltól Nagykutas bel-, és külterületi vektoros térképét, mely 
minden fontos adatot tartalmazott. Sajnálatos módon, a térképen meglévő 
alappontok a valóságban csak egy-két kivétellel léteztek, így az 
alappontsűrítést saját magam végeztem. Az épületek felmérése csak az 
első mintaterület köré koncentrálódott, ugyanis a második mintaterület 
felvétele a hegyen történt. A körbejárást követően a ponthelyek 
kiválasztása után a meghatározást a Trimble R3 GPS vevőpár 
segítségével végeztem statikus üzemmódban. A korábbi tapasztalatok 
alapján egy-egy alappont meghatározása körül-belül 20 percet vett 
igénybe. A faluban a domborzati viszonyok miatt nem látni távoli 
tájékozó irányokat és a templomtorony régi koordinátái sem helyesek az 
évekkel ezelőtti átépítés következtében. Az említett okok 
figyelembevétele mellett az alappontok mindegyike meghatározásra 
került GPS-szel. 
A felmért adatok feldolgozását a GeoCalc nevű programban végeztem, 
mely a felmérés egyszerűsége miatt nem ütközött különösebb 
nehézségekbe. Az alappontsűrítés során a pontok elhelyezése 
sokszögvonalszerűen történt, így a GPS mérések ellenőrzésére nemcsak a 
Trimble Business Center jelentései nyújtottak eredményt, hanem egy 
sokszögvonal számolási módszer is. A sokszögvonal számolása azonban 
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csak az alappontok ellenőrzése miatt volt érdekes, s a továbbiakban nem 
került felhasználásra. 

 
Épületmodellezés 
Az elvégzett felmérések utolsó fázisaként szülőfalumról nemcsak egy-
egy domborzatrészlet, hanem bizonyos kiemelt épületek is ábrázolásra 
kerültek. Véleményem szerint manapság nagyon fontos, hogy 
lakóhelyünket ismertté tegyük a világ számára, hiszen ez az egyik út a 
technikai fejlődés során. E megismertetéshez nagy segítségünkre lehet a 
Google cég Google Sketch’Up programja. 
A Google Sketch’Up, immáron a Google cég forgalmazásában álló 
internetről ingyenesen letölthető, nyílt forráskódú program. A 
programban eredetileg a Google Earth, jelenleg legnépszerűbb 
háromdimenziós épületeit lehetett elkészíteni, azonban manapság egyre 
több funkcióval gazdagodik. Köszönhetően a nyílt forráskódjának a 
piacon különböző egyéni felhasználók, vagy cégek által kifejlesztett 
kiegészítő pulg-in tölthető le hozzá. A kiegészítők sokrétűsége végtelen, 
azonban nem mindegyik érhető el a programhoz hasonlóan ingyenesen. 
Jelenleg a Google virtuális földgömbjén több tízezer épületmodell 
található, melyek listája nap, mint nap folyamatosan bővül. Köszönhetően 
az ingyenes használatnak a Google jóvoltából bárki, aki 
épületmodellezésre vállalkozik, feltöltheti elkészült modelljét. A feltöltés 
elsődlegesen egy 3D Warehouse-ba (raktárházba) történik, ahonnan a 
különböző kritérium feltételeknek való megfelelést követően az 
épületünk megjelenik a Google Earth programban. A kritériumok 
egyszerűek és logikusak, ha azt nézzük, hogy arra törekednek a 
fejlesztők, hogy minél jobb és élvezhetőbb 3 D-s világot hozzanak létre. 
Az épületek modellezése során tekintettel egy-egy modell elkészítésének 
időszükségletére négy kiválasztott épület mellett döntöttem. Az épületek 
közül három a falu középületét képezi, a negyedik pedig saját házunk. A 
választás nem csak azért eset erre a négy épületre, mert az első 
mintaterületen találhatók, hanem, mert mindegyik középület a falu egy-
egy jelképét is jelenti. 
 
A szerkesztés folyamata 
A program képes kezelni az AutoCAD saját formátumát és a dxf 
formátumot egyaránt, így lehetőséget ad nekünk az előzetes szerkesztések 
Sketch’Up-on kívüli elvégzésére. 
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8. ábra. 

Sajnálatos módon az alaprajzok beolvasását követően a Sketch’Up nem 
értelmezi az esetlegesen fennálló összefüggéseket, vagyis a felületek 
létrehozásához a dxf állományt át kellett rajzolnom a ceruza, azaz a 
rajzolás funkció felhasználásával. Minden egyes összetartozó vonal 
átrajzolására azonban nem volt szükség, hiszen egy-egy felület esetében, 
egy vonal átrajzolását követően a program automatikusan képezte a 
vonalak metsződése alapján a felületet. Ahhoz hogy tudjam, hogy hol van 
egy ablak, vagy egy ajtó, az épületek körbeszalagozását is el kellett 
végeznem. A körbeszalagozás nem csak vízszintes, hanem magassági 
értelemben is megtörtént, gondolok itt az ablakok-, ajtók-, és falak 
magasságának meghatározására. A szalagos és mérőállomással történő 
mérés felhasználásával így már elvégezhetővé vált az alaprajzok 
kihúzása. 

 
9. ábra. 

Az elkészített modellek utolsó előtti fázisának tekinthető a képi textúrák 
felhelyezése, „ráfeszítése”. A fényképek készítésénél fontos volt az egyes 
kitakarásokra ügyelés, valamint, mivel ezeket a fényképeket a 
megszínezésekhez is fel akartam használni, így lehetőleg minél 
merőlegesebben kellett fényképeznem. A fényképeken azonban, ennek 
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ellenére a perspektív torzulás mégis fellépett. Attól függően, hogy 
mennyire lépnek fel a perspektív és egyéb torzulások a fényképeket 
korrigálni kell. Nagy távolságok esetén a torzulások sokkal 
szembetűnőbbek, ilyenkor korrigáló programmal javítani kell a képeket. 
A megfestés pedig már egyszerűen elvégezhető („Festék vödör”).  

 
Internetes publikálás 
Az internetes publikálás képezte a dolgozat talán legfontosabb részét, 
hiszen ennek során váltak az épületmodellek a nyilvánosság számára is 
elérhetővé és megtekinthetővé. Ahhoz azonban, hogy egy épületet 
publikálni lehessen a legfontosabb dolog a georeferálás, vagyis a 
tényleges helyre történő illesztés. A georeferáláshoz minden egyes 
esetben az adott épület két, egymástól legtávolabbi sarokpontját vettem 
alapul. A sarokpontok EOV koordinátáinak ismeretében az EHT2 szoftver 
segítségével számoltam a WGS84 rendszerbeli koordinátákat. A WGS84 
koordinátákra azért volt szükségem, mert a Google Earth is ezt a 
rendszert használja, így cm pontosan el tudtam végezni a modell és a 
Google Earth-ből a publikáláshoz importált domborzat illesztését. 
A publikálás véglegesítésének érdekében a georeferálást követően 
feltöltöttem a modelleket a 3D adatbázisba. A feltöltést követően már 
csak a várakozás maradt hátra, hiszen minden feltöltött és publikálandó 
épületnek át kell esnie az alkalmassági vizsgálaton.  
Jelenleg már több, mint harminc modell tekinthető meg Nagykutasról a 
Google Earth-on, hiszen a szakdolgozat leadását követően sem tört meg a 
lelkesedésem az épületek modellezését illetően. 

 
10. ábra. 

 

A kiadvány a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 
támogatásával valósult meg. 
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Nagy időfelbontású GPS-es adatfeldolgozási 
módszerek és összehasonlításuk 

Jámbor Tamás 

Bevezetés 
A korábban méteres pontosságú navigációs alkalmazásokhoz kifejlesztett 
GPS-rendszer földi szegmensének továbbfejlesztésével hamar előtérbe 
került annak geodéziai és geodinamikai alkalmazása is. Majd az IGS1 
megalapításával (1993), a precíz műhold pályaadatok és földforgás-
paraméterek megjelenésével az ilyen irányú kutatások tovább erősödtek. 
Ezek révén megvalósulhatott a mm-es pontosságú helymeghatározás, sőt 
a tektonikai lemezek sebességének precíz, megbízható becslése is. A 
hosszú éves-évtizedes lefolyású kéregmozgások, deformációk és statikus 
elmozdulások kimutatása mellett azonban megjelent az igény a néhány 
másodperces, esetleg perces időbeli lefolyású dinamikus mozgások 
műholdas technikával történő „feltérképezésére” is. A folyamatosan 
üzemelő permanens állomások számának növekedésével, azok 
kedvezőbb, sűrűbb térbeli eloszlásával és a modellek, feldolgozó 
szoftverek fejlődésével a közelmúltban ez is lehetővé vált. 

Rengéshullámok feltérképezése 
A nagy időfelbontású, precíziós, műholdas geodéziai technikák képessége 
és ereje páratlan. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a 2011-es Tohoku 
földrengés során keletkezett különböző típusú földrengéshullámok 
kimutatása egy csaknem 9000 kilométerrel távolabbi permanens GNSS 
hálózatban. 
2011. március 11-én UTC szerint 05:46-kor a Japán Honshu sziget 
északkeleti partjától körülbelül 80-100 km-re keletre az Észak-amerikai 
és Csendes-óceáni lemez találkozásánál hatalmas 9.0-ás erősségű 
földrengés pattant ki. Az USGS2 által nyilvántartott adatok szerint ez volt 
1900 óta a negyedik legnagyobb ilyen típusú esemény. Ebben a földrajzi 
térségben a Csendes-óceáni lemez 83 mm/év sebességgel közeledik az 
Észak-amerikai lemez felé3. A szubdukciós zónában, vagyis ahol a 
kőzetlemezek egymásnak ütköznek és a sűrűbb óceáni kéreg a szárazföldi 
alá bukik, az évek, évtizedek óta felgyülemlett energia jelen esetben a 
nagy Tohoku földrengés és még számtalan utórengés formájában 
szabadult fel. A jelenség ereje akkora volt, hogy többféle műszerrel a 

                                                 
1 International GNSS Service – Nemzetközi GNSS Szolgálat 
2 United States Geological Survey – Egyesült Államok Geológiai Szolgálata
 http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=2727&from=rss_home 
3Forrás:http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/poster/2011/20110311
.php 
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Föld bármely pontján lehetett érzékelni, így Magyarországon is többek 
között a GNSS infrastruktúra aktív állomásai révén. 
A GNSSnet.hu hálózat egy földi alapú kiegészítő rendszer, melyet a 
2000-es évek elejétől folyamatosan fejlesztenek. A rendszer magját az az 
54 permanens állomás képezi, amely a nap 24 órájában másodpercenkénti 
adatokkal látja el a hálózati megoldást számító központi szervereket4. 
Ennek köszönhetően lehetővé válik az egy vevővel történő geodéziai célú 
és pontosságú helymeghatározás mind valós időben, a differenciális 
korrekciókkal (RTK és hálózati RTK), mind utólagosan, a nyers adatok 
(RINEX és virtuális RINEX) segítségével. Az infrastruktúra üzemeltetési 
és karbantartási feladatait a FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium 
munkatársai látják el. 
A hálózathoz tartozó 35 hazai állomás adott napra vonatkozó, UTC idő 
szerint 5-től kezdődő, 3 órás, 1 Hz-es GPS mérési eredményeit 
használtam fel ahhoz, hogy megpróbáljam megjeleníteni a távoli 
földrengésből származó szeizmikus hullámokat és az azok révén létrejött 
rugalmas deformációkat5. Természetesen a Föld belsejében és a felszínén 
haladó hullámok közül az utóbbiak felderítésére van nagyobb esély. A 
feladat nem könnyű, mert a kezdetben akár több méteres elmozdulásokat 
is okozó rengéshullámok amplitúdója már erősen lecsökkent. A 
számításokat a Bernese tudományos szoftver segítségével dupla-
differenciális analízissel, majd annak sikerét követően precíziós abszolút 
pontmeghatározással is elvégeztem. 

Földrengéshullámok detektálása különbségképzéses eljárással (DDA) 
A számítási eljárás alapelve, hogy a koordinátákat, és minden mást, azaz 
a méréseket és az azokat terhelő hibákat is relatív módon értelmezi. Más 
szóval különbségeket képez. Először vevő-vevő, majd műhold-műhold 
között. Legnagyobb előnye, hogy ezáltal kiejti a műhold és a vevő 
órahibáját, valamint más hibaforrásokat (hardverkésés, törtfázis…), 
aminek köszönhetően a számítási modell egyszerűsödik. 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a távolról érkező rengéshullámok 
mindössze néhány cm-es elmozdulásokat okozhatnak, a számítást két fő 
részre lehet bontani: statikus és a kinematikus feldolgozásra. Míg az 
elsőben a mozgásokat figyelmen kívül hagyva a monitorozó állomást 
jellemző egyetlen megfelelő pontosságú koordináta-hármas és más 
paraméterek becslését, valamint a mérési adatok szűrését és tisztítását 
kell elvégezni, addig a másodikban az elsőből átvett értékek segítségével 
a helymeghatározó adatok epochánkénti változásának a meghatározása a 

                                                 
4 Forrás: http://www.gnssnet.hu/altalanos.php 
5 A továbbiakban előforduló időpontok UTC-ben értendők. 
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cél. Ha ezen relatív koordináták hibája egy cm-nél kisebb, azaz egy cm 
átmérőjű gömbön belül szórnak, akkor az ennél nagyobb amplitúdójú, 
időben gyors lefolyású mozgások detektálhatóvá válnak. Ez a választott 
szoftver által biztosított programok megfelelő sorrendben történő 
használata és azok jó paraméterezése réven elérhető. Nyilvánvaló, hogy 
az észlelési és más kisegítő, kiegészítő adatok minősége sem 
elhanyagolható (precíz műholdpályák, földforgás paraméterek, 
ionoszférikus jellemzők). 
Kezdetben véletlenszerűen kiválasztott, rövidebb (<150 km), valamint 
hosszabb (150<b<450 km) bázisvonalakat dolgoztam fel egyórás (6:00-
tól 7:00-ig) mérési eredmények segítségével, mind az esemény napján, 
mind az azt megelőző napon. Ennek az volt az értelme, hogy egyrészt 
kiderüljön, mekkora egy teljesen átlagos napon a helymeghatározó adatok 
egyes komponenseinek zajszintje – ez horizontálisan átlagosan ±1 cm-re, 
vertikálisan pedig inkább ±1.5-2.0 cm-re adódott –, másrészt a két 
koordináta idősort összevetve tapasztalható-e bármiféle rugalmas 
elmozdulás, s ha igen, akkor a kitérés nagyságára hatással van-e a 
bázisvonal irányultsága, illetve hossza. A számítások során azt 
tapasztaltam, hogy mindkét tényező szerepe nagyon fontos. Az 
egymáshoz közeli állomásoknál a földrengéshullám hasonló 
elmozdulásokat okozott körülbelül ugyanabban az időpontban, ezért a 
relatív mozgás nem látszódott. A bázisvonalak növelésével a szeizmikus 
hullámok terjedési irányára merőlegesen hasonló jelenséget tapasztaltam. 
Tehát a földrengéshullámok minél szebb megjelenítéséhez a terjedési 
iránnyal párhuzamos vektorokat kellett választani. Mivel a felületi 
hullámok északkelet felől érkeztek ezért a vásárosnaményi antenna 
mozgásának kirajzolásához egy távoli délnyugati referencia állomás lett 
volna a legjobb, de ilyen adatok hiányában a viszonyítási pont a 
nagykanizsai lett. 
A végleges számításokhoz a pontosság fokozása érdekében a mérési 
periódust megnöveltem (5:00-8:00), melynek következtében a 
másodpercenkénti kinematikus koordináták meghatározása mellett a 
ciklus-többértelműségek feloldása és a troposzférikus paraméterek 
becslése is megbízhatóbb lett. Az eredményeket grafikonra téve a 
rugalmas elmozdulások nagyon látványosan kirajzolódtak mind 
vízszintes, mind magassági értelemben, melyek másodpercek leforgása 
alatt az 5-6 cm-es nagyságrendet is elérték. 
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1. ábra. A dupla-differenciális technikával kimutatott koordináta-

változások, és az azok révén megjelenített szeizmikus hullámok 
elforgatott topocentrikus rendszerben 

Az első rengéshullám, mely egy transzverzális térhullám, 6:09 környékén 
jelentkezett és bázisvonallal párhuzamos kitéréseket okozott, de csak 
vízszintes értelemben (1-es ábra: zöld – 6:09). Ezt 10 percre rá egy Love-
típusú felületi hullám követte, ami viszont a terjedési irányra merőleges 
elmozdulásokat idézett elő, még mindig vízszintes értelemben (1-es ábra: 
lila – 6:19). Az utolsó felületi hullám (Reyleigh) már magasságilag is 
deformálta a felszínt (1-es ábra: zöld, szürke – 6:24) [Grenerczy és társai 
2011a,b]. 
A számításokat folytatva Nagykanizsáról, mint referenciáról, szinte az 
egész országot feltérképeztem. Ezáltal másodpercről-másodpercre 
lehetett vizsgálni a szeizmikus hullámok terjedését és átvonulását hazánk 
területén, melyet már Dr. Grenerczy Gyula geofizikus végzett, és az 
eredményeket közösen publikáltuk [Grenerczy és társai 2011a,b]. 
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2. ábra. Nagykanizsáról poláris elrendezéssel számított 

horizontális elmozdulások térképi megjelenítése, Grenerczy és 
társai, 2011. 

Földrengéshullámok kimutatása precíziós abszolút 
helymeghatározással (PPP) 
Míg az előző fejezetben bemutatott dupla-differenciális analízis a 
mozgásfigyelő, valamint referencia állomáspár egymáshoz viszonyított, 
relatív helyzetét határozta meg, addig a PPP technika közvetlenül a 
kérdéses pont abszolút koordinátáit, ráadásul a helymeghatározó adatokra 
vonatkozó előzetes információ nélkül számítja. Tehát ebben az esetben 
nincs szükség referenciaállomásra. A technika legnagyobb előnye 
pontosan ebből fakad, azaz a megfigyelt pont mozgása csak és kizárólag 
a saját összetevőiből áll. Ezzel szemben a különbségképzéses eljárásnál, 
amint az a grafikonok részletesebb elemzéséből kiderült, a referencia a 
földrengéshullámok hatására időben később bekövetkező rugalmas 
kitérése is „rárakódott” a keresett elmozdulásokra. Sajnos, a PPP 
legnagyobb hátránya is az előbbiekből származik, mivel nem képez 
különbségeket, a hibák sem esnek ki. A számítások során az észlelési 
egyenlet minden tagját gondosan figyelembe kell venni, a hibákat 
modellezni, akár becsültetni, akár az analízis központoktól kész 
termékként átvenni. Különböző tanulmányok [Soycan et al. 2011] 
igazolják, hogy a PPP technikával megközelíthető, elérhető a 
különbségképzéses megoldással számított koordináták pontossága, de 
csak hosszabb észlelési adatsorral. Körülbelül háromórányi mérési 
eredmény feldolgozásával 2-3 cm-es pontosságú koordináták vezethetők 
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le. A monitorozás szempontjából kezdetben ez már elégséges lehet. 
Ugyanis ezen pozíciót fixálva, majd ennek segítségével az epochánkénti 
koordináta-változásokat becsültetve a 1.5-2.0 cm-es elmozdulások 
könnyedén kimutathatók, attól függetlenül, hogy az a pont, ami 
elmozdult, valójában egy-két centiméterrel arrébb helyezkedik el6. 
Technikailag a feldolgozás itt is a már említett statikus és kinematikus 
részre bontható. A kapott eredmények pedig a következő ábrán láthatók. 

 
3. ábra. A precíziós abszolút helymeghatározási technikával 

kimutatott koordináta-változások és az azok révén megjelenített 
szeizmikus hullámok elforgatott topocentrikus rendszerben 

A PPP-vel előállított kinematikus koordinátasorok közös jellemzője, 
hogy a másodpercenkénti műhold órakorrekciók hiánya miatt, a DDA-val 
szemben kisebb időfelbontásúak. Ennek köszönhetően kevésbé tűnnek 
zajosnak. Sajnos, szintén a 30 másodperces feldolgozás miatt nagyon sok 
részlet, pozícióváltozás eltűnik. Összességében azonban elmondható, 
hogy a PPP technika is jó eszköz a rengéshullámok feltérképezésében, 
amint az a 3-as ábrán is látható. Azonban ez nem meglepő, mivel PPP 
statikus és kinematikus módszert már sok országban és számos területen 
alkalmazzák kisebb-nagyobb sikerrel – például a tengereken imbolygó 
bóják pozícióinak meghatározásánál, és az azok alapján történő szökőár 
előrejelzéseknél. 

                                                 
6 Az itt leírt módszer nem egyezik a PPP kinematikus feldolgozással. 
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4. ábra. A precíziós abszolút helymeghatározási technikával 

kimutatott szeizmikus hullámok okozta rugalmas elmozdulások és 
azok összevetése a korábbi DDA megoldásból származó 

eredményekkel 

A két megoldásból származó adatokat együttesen szemlélve a kisebb 
kitéréseket, illetve pozícióváltozásokat is sikerült beazonosítanom, mint a 
szeizmikus hullámok okozta rugalmas elmozdulásokat. További 
érdekesség, hogy a PPP úgymond „kitakarta” azon részleteket a DDA 
technikából származó koordinátasorból, melyek nagy valószínűséggel a 
viszonyítási pont (referencia) mozgásából fakadtak. 

Összegzés 
Azon alkalmazások, melyek nagy időfelbontású GPS-es adatokból 
levezetett abszolút, illetve relatív pozíciókra és ezeken keresztül 
koordináta-változásokra támaszkodnak, rendszerint szélső pontosságra 
törekszenek. Ezért az ilyen jellegű feladatokhoz kizárólag tudományos 
szemléletű szoftverek használhatók, melyek a lehető legtöbb paramétert 
veszik figyelembe, modellezik és vezetik be a becslési eljárásba. A 
detektálható legkisebb pozícióváltozást viszont a választott szoftver 
mellett az észlelési adatok minősége, a kiegészítő információk pontossága 
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és számos más tényező is befolyásolja. Mint kiderült, a dupla-
differenciális analízisnél is és a precíziós abszolút helymeghatározásnál 
is, ez vízszintes értelemben 0.5-1.5 cm-re, magassági értelemben pedig 
1.0-2.0 cm körülire tehető. 
A jövőre nézve pedig kijelenthető, hogy a PPP technika fejlődése 
megállíthatatlan. Az újabb és újabb algoritmusok, a hibákat leíró 
pontosabb modellek és számítási elméletek megjelenésével, ha lassacskán 
is, de fokozatosan rövidül az ugyanakkora pontosság eléréséhez 
szükséges mérési intervallum hossza7. Így a PPP, mely felé a GNSS 
közösségnek egyre nyitottabbá kell válnia, megdöntheti a valós idejű 
alkalmazások esetén jelenleg egyeduralkodó DDA technika hatalmát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A kiadvány a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg.

                                                 
7 Realtime Precise Point Positioning Monitor: http://igs.bkg.bund.de/ntrip/ppp 
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Különböző osztályozási eljárások alkalmazása mesterséges felszínek 
térképezéséhez 
Klujber Anikó 

 
A térinformatika és a digitális távérzékelés ma intenzíven fejlődő 
területek, melyeknek komoly szerepe lehet a felszínen zajló 
felmérésekben. Ehhez a munkához űr- és légi felvételre van szükség, 
digitális tárolókapacitásra, megfelelő hardverekre és szoftverekre. A 
távérzékelési eljárások nagy területről szolgáltatnak adatokat. Részleges 
információt szolgáltatnak a földfelszín egy darabjáról, más adatokkal 
összevonva, elemezve jelentősen hozzájárulnak a földfelszíni folyamatok 
leírásához. A távérzékelési eszközök széles skálája gyűjti a 
multispektrális, pozíció- és egyéb adatokat a földfelszín legkülönfélébb 
jelenségeiről, rétegeiről, felületeiről. Természetesen az egyes érzékelők a 
rendszer által meghatározott fizikai mennyiségeket mérik, és ennek 
megfelelően értelmezhető maga az objektum, amiről a felvétel készül. A 
távérzékelt adatok kiértékelése és értelmezése ugyanakkor nehézségeket 
is rejt magában, hiszen a földi paramétereket közvetett úton, a visszavert 
sugárzásból, a különböző környezeti tényezők által befolyásolt mérésből 
kell meghatározni, becsülni.   
A távérzékelési adatok kiértékelése, vizuális interpretáció vagy 
számítógépes analízissel történhet. A tematikus adatok nyeréséhez több 
osztályozási eljárás használható, mint például a pixel-alapú osztályozás 
vagy objektum orientált osztályozás. A felvevő rendszerek folyamatos 
fejlesztésének köszönhetően egyre több és precízebb adat áll 
rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy a kiértékelési eljárásokat 
folyamatosan fejleszteni kell és gyakorlati alkalmazásokban tesztelni. 
A Nyugat- Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karán végzett 
kutatások keretein belül (TÁMOP: „Városok öko- környezetének 
komplex vizsgálata a Nyugat-Dunántúli régióban” című projekt) a város 
beépített területeit távérzékelési módszerekkel vizsgáltam. A 
mintaterületet Székesfehérvár képezi. A városi környezet vizsgálatához, 
légi- és űrfelvételeket használtunk fel. A távérzékelési adatokból 
származtatott tematikus kategóriák azonosításához, feltérképezéséhez, 
több osztályozási eljárást alkalmaztam. 

 
Felhasznált adatok, szoftverek jellemzése 
A városra jellemző felszínborítási kategóriák felméréséhez a következő 
adatokat használtam fel (1. táblázat): távérzékelési adatokat, topográfiai 
térképeket, légifényképeket és egyéb tematikus térképeket, mint pl. 
katonai felméréseket. 
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1. táblázat. A felhasznált távérzékelési adatok 

Távérzékelési adatok Terepi felbontás Spektrális felbontás 

2009-es ortofotó 0.5 m geometriai színhelyes 
2008-as ortofotó 0.5 m geometriai infraszines 

1986-os űrfelvételek 
(Landsat TM) 30 m 7 sáv: látható közeli, 

közepes infravörös 

WorldView 2011 0.5 m / 2 m 8 sávos: látható, 
közeli infravörös 

 
Idrisi 
Az IDRISI a Clark Egyetemen kifejlesztett széles körben használt, raszter 
alapú térinformatikai, és képfeldolgozó program. Az Idrisi 16 The Taiga 
Edition a legújabb verzió. A térinformatikai és képfeldolgozó eszközöket 
közel 300 modulban foglalja össze, ami lefedi a szakma minden igényét 
az adatbázis lekérdezésektől a képelemzésen keresztül az összetett térbeli 
és időbeli elemzésig. Az Idrisi képfeldolgozási lehetőségei: 

1.  képhelyreállítás (image restoration):  alapelve az, hogy 
megvizsgálja a vízfelületek szürkeségi értékeit a felvétel összes 
sávjában. 

2. képkiemelés (image enhancement): szűrési eljárásokat valósít 
meg, adott 3x3-as szűrőmátrix segítségével. 

3. képosztályozás (image classification): az IDRISI lehetőséget 
biztosít mind az ellenőrzött mind az ellenőrizetlen osztályozásra. 

Székesfehérvár terjeszkedési vizsgálata 
A felszínborítás változásának vizsgálatához 1819 és 2011 között készült 
katonai felmérések eredményeit vettem alapul Ezeken a felvételeken jól 
látható Székesfehérvár beépített területeinek növekedése és a város 
terjeszkedése. 

 

   

Katonai 
felmérés 

(1819 – 1869) 
Város 

területe: 
4359940 m2 

(4.4 km2) 
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1. ábra. Székesfehérvár terjeszkedése 1819 és 2011 között 

különböző felvételeken 

Székesfehé
rvár térkép 

(1921) 
Város 

területe: 
13753401 

m2  

(13.8 km2)

WoldView2 (2011) 
Város területe: 42437144 m2 (42 km2) 

LANDSAT TM (1986) 
Város területe: 29285129 m2 (29 km2
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A legszembetűnőbb változás az idő múlásával a város belterületének 
terjeszkedése. Jól látható hogy 1819-ben a város területe 4,4 km2 volt, 
amely 2011-re 42 km2 lett. Ez a mai állapotot egy WorldView felvételen 
jól látható. A belváros mellett további városrészek keletkeztek. 

 
2. ábra. Az 1819-es és a 2011-es állapot összehasonlítása 

Városi felszínborítás térképezése 
Műholdas felvételeket különböző radiometriai és geometriai hibák 
terhelik, így az osztályozást megelőzően el kell végezni a radiometriai és 
geometriai hibák javítását. Az előfeldolgozási feladat közé tartozik 
például, a térképi rendszerbe való beillesztés, vagyis a transzformáció, 
geometriai hibák javítása, radiometriai korrekció, hányados képek 
létrehozása. 

Geometriai transzformáció 
A 2011-ben készült WorldView2 felvétel geometriai korrekcióját 
illesztőpontok alapján végeztem. Referencia adatként 2009-ben készült 
ortofotót használtam fel. A geometriai korrekció két részfeladatra 
bontható: 
• a koordináta transzformáció paramétereinek meghatározására, 
• pixelenkénti koordináta transzformációra és az 
újramintavételezésre. 
A transzformáláshoz megfelelő számú illesztőpont kijelölése szükséges. 
Illesztőpontoknak azok a pontok tekinthetők, amelyek mindkét képen 
megtalálhatóak, és megfelelően azonosíthatóak. Ilyen pont lehet 
útkereszteződés, vagy ház sarok.  
Munkám során 20 darab illesztőpontot jelöltem ki, amelyek szétszórtan 
helyezkednek el. A két különböző koordináta rendszer (UTM és EOTR) 
között megkeressük a függvény-kapcsolatot, mely segítségével a nyers 
felvétel az EOV rendszerbe átszámítható. Az átszámításhoz elsőfokú 
függvényt alkalmaztam. Az átszámítási hiba 1 pixelnél kisebb volt. Az 



 48

intenzitási értékek módosítása a legközelebbi szomszéd elv alapján 
történt. A továbbiakban már a transzformált képekkel dolgoztunk. 
 

 
3. ábra. Egy illesztőpont (épület sarok) műholdas felvételen  

Színkompozít előállítása 
A WorldView felvétel 8 sávból áll, így a színkompozít előállításához ki 
kell választani 3 sávot, és hozzárendelni 3 alapszínt (RGB). Az additív 
színkeveréssel előállítható színes felvétel, lehet színhelyes vagy hamis 
színes. A megfelelő sáv kiválasztásához ismerni kell az egyes 
hullámsávok főbb alkalmazási területeit és vizsgált felszínborítások 
spektrális jellemzőit. A munkám céljainak megfelelően a színkompozít 
előállításához kiválasztottam a látható spektrumtartomány 2-es (kék) és 
5-ös (vörös) sávját, valamint a közeli infravörösben készült sávot. 

 
4. ábra. A színkompozit előállítása 
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Tanuló területek alapján történő osztályozás 
A tanuló területek alapján történő osztályozás során, a teljes 
feldolgozandó terület 2-4 %-áról gyűjteni kell referencia-adatokat, ami 
azt jelenti, hogy ismerni kell ennek a területnek a felszínborítását 
(vegetáció, épület, út, stb.). Digitalizálni kell a területet, így egy 
poligonokat tartalmazó vektorfájlt készítünk.  Az elején minden típusú 
borítást digitalizálunk, tehát a vegetációs és nem vegetációs területeket is, 
majd a végén kizárjuk azt, amelyik nem képezi a kiértékelés tárgyát.  

 
Az osztályozáshoz szükséges tanuló területek kiválasztásánál figyelembe 
vettük a terület felszínborítását és térbeli mintázatokat. Ezek alapján, 
megkülönböztetünk különféle beépítettségű területeket: 
 

1. Székesfehérváron a pályaudvarral szemben lévő panel együttes 
2. Palotavárosi társasházak 
3. Belváros jellemző épületei, nyerges tetők 
4. Ipari, szolgáltató építmények (lapos tetők) 

 
Célszerű külön azonosítani a különböző fafajtákat, vegetáció típusokat, 
figyelni kell az árnyékos területekre, tehát azokat külön kell azonosítani.  
Külön figyelmet fordítottam a mesterséges felszínek elkülönítésére és 
azonosítására. A mesterséges felszínborítás elkülönítése alapvetően 
színek alapján történt, de figyelembe vettem még az objektumok 
elhelyezkedését és méretét (pl. egy út és egy épület spektrálisan hasonló 
lehet, de az alak és méret szempontjából teljesen eltérnek egymástól. 

Tanuló területek spektrális jellemzői 
Tematikus kategóriák spektrális jellemzőit tanulóterületek alapján 
határozzuk meg és grafikonok segítségével vizsgálhatjuk a kategóriák 
elkülöníthetőségét.  

 
5. ábra. Scatterplott ábra bemutatása 
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5. számú ábrán láthatók egyes tanulóterületek az intenzitási térben (7-es 
és a 3-as sáv). Jól látható, hogy mennyire elkülönülnek az épületek és a 
városi vegetáció. Az alsó ellipszisek az épületeket, a felsők pedig a 
vegetációt ábrázolják. A vegetáció egyes típusaira jellemző intenzitási 
értékek hasonlók, vagy azonosak. Ebben az esetben az ellipszisek között 
átfedés látható.  
A tanulóterületek további vizsgálata során, az s_panel és a barna tető a 
látható spektrumtartományban jól elkülöníthető, azonban a közeli 
infravörösben, erre a két területre jellemző intenzitási értékek átfedésben 
vannak.  

 
6. ábra. Intenzitási értékek megjelenítése a 8 sávon belül 

Vannak olyan kategóriák (pl.: zöld tető, lapos tető), amelyek mind a 
közeli infravörösben, mind a látható spektrumtartományban jól 
elkülöníthetőek. Némelyik azonban (pl.: sötét út, sötét panel) nagyon 
közel van egymáshoz, mind a két tartományon belül, így a pixel-alapú 
osztályozással nehéz lesz elkülöníteni ezeket a kategóriákat. 

Pixel-alapú osztályozás eredménye 
Ismeretlen hovatartozású pixelek besorolását két módszerrel végeztem 
(maximum likelihood, minimum distance). A melléosztályozás 
szempontjából a maximum likelihood jobb módszernek bizonyult így a 
továbbiakban ennek az osztályozásnak eredményét dolgoztam fel. 
 
A pixel-alapú osztályozás során összevonásra kerültek az egyes 
kategóriák. Az összes épület, burkolat, külön kategóriába tartozik, csak a 
vegetáció került egy azonosító érték alá. Az összevonás műveletét a 
„Reclass” funkcióval hajtottam végre. Itt megadtam, hogy mik kerülnek 
összevonásra. A következő ábrán (7.) jól látható, hogy márcsak a burkolt 
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területek és épületek kerültek külön színezésre, a vegetáció pedig az 
egész városra egyforma. Ezután Székesfehérvár területét lehatároltam egy 
vektoros állomány segítségével. Ebből készítettem egy térképet, 
megjelenítettem rajta az észak jelet és egy mértéket, valamint a színskála 
segítségével egyértelműen meghatározható hogy melyik szín milyen 
objektumot jelöl. 
 

 
7. ábra. Tematikus térkép a teljes mintaterületre, valamint egy 

részlet a belvárosról, pixel-alapú osztályozásnál 

Objektum-orientált osztályozás 
Az objektum alapú osztályozás előtt el kell végezni kép szegmentálását. 
A szegmentáció során, a képet egymással összefüggő, homogén, a 
szomszédoktól elkülönülő részekre osztjuk.  
A szegmensek nagysága a hasonlósági kritérium (homogenitás kritérium) 
nagyságától függ. A szegmensek homogenitása kisebb küszöbérték 
meghatározásával érhető el. Nagyobb küszöbérték esetén a szegmensekre 
nagyobb méretű heterogenitás a jellemző. Az osztályozáshoz szükséges 
tanulóterületek definiálása szegmentált képen történik. Az osztályozással 
történő összehasonlítás során arra jutottunk, hogy a szegmentálás sokkal 
nagyobb pontosságot ér el, mint a pixel-alapú osztályozás, valamint az 
osztályok közötti átmenet is egyenletesebb. 
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8. ábra. Tematikus térkép a teljes mintaterületre, valamint egy 

részlet a belvárosról, szegmens alapú osztályozásnál 

Különböző térszerkezetű városrészek osztályozási eredménye: 
A. Belváros: jól elkülöníthetőek a nyereg tetejű épületek 
B. Palotaváros: a 10 emeletes panellakások jellegzetes 

elhelyezkedése jól látható 
C. Családi házas övezet (Öreghegy) 
D. Ipartelepek 
E. Móri úti elágazás 
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9. ábra. Szegmens alapú osztályozás, különböző térszerkezetű 

városrészeken 

Eredmények 
A kétféle osztályozás eredményeit összevetve megállapítható, hogy 
hasonló értékeket kaptunk a kétféle osztályozás során. A legnagyobb 
különbség a vegetációnál volt. A szegmensalapú osztályozás a pixel-
alapú osztályozásnál jóval megbízhatóbb eredményekkel szolgál. 
Szegmentálás esetén a kép nem töredezik, egy tematikus kategórián belül 
nincsenek pixelnyi eltérések, ezek mind részeivé válnak valamely 
szegmensnek. 
Arra a következtetésre jutottam, hogy a szegmens alapú osztályozás 
sokkal egyértelműbb, mint a pixel-alapú és az előnyei a következőek: 

•  kategóriák spektrális eltéréseiből adódó melléosztályozások 
csökkenthetőek,   

•  az osztályozási pontosság növekszik 
•  az osztályok közötti határvonalak töredezettsége  
• megszűnik az összefüggő területeken belüli inhomogenitás.  
 

Összefoglalás 
A várost, mint ökológiai rendszert vizsgáltam távérzékelés segítségével, 
Székesfehérvár területére vonatkozóan.  
A feldolgozás célja az volt, hogy meghatározzam a Székesfehérvár 
területén lévő mesterséges felszínborításokat, és különböző osztályozási 
módszerek segítségével feltérképezzem ezeket. További céljaim közé 
tartozott, a beépített területek növekedésének nyomon követése, a 
különböző tematikus kategóriák (pl. eltérő tetőszerkezetek, utak) 
spektrális jellemzőinek vizsgálata, a város teljes belterületére vonatozóan 
beépített területek feltérképezése. 

A kiadvány a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 
támogatásával valósult meg.
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A vértesszentkereszti romtemplom felmérése és 3D-s megjelenítése 
Magyaros Ádám 

 
Szakdolgozatom témaválasztásakor a Vértes hegységben található Árpád-
kori templom egyedisége késztetett arra, hogy e történelmi értékünket 
jelenlegi formájában felmérjem, térképezzem és virtuális módon térben 
megjelenítsem.  
A téma tehát összetett, egy XII. században épült, majd többször 
megsérült, átépített, de napjainkban szépen rendbentartott épület 
felmérése, térképezése Egységes Országos Vetületben, valamint saját 
fotók alapján a térbeli megjelenítésének elkészítése. 

Földrajzi, történelmi áttekintés 
Ma már csak romjaiban álló román kori építészetünk kiemelkedő emléke, 
a Szent Kereszt tiszteletére építtetett bencés, később dominikánus 
apátság, amely a Vértes-hegység egyik magaslatán található. 
A vértesszentkereszti kolostor és templom az egykori Csák nemzetség 
uralma alá tartozott, akik az Árpádok dinasztiájával ősi rokonságban 
álltak. 
Vértesszentkeresztről az első írásos emlékünk 1146-ból származik, mikor 
Fulco hopes, a Magyarországon letelepedett idegen 4 ekényi földet 
adományoz Ugrin ispán vértesi monostorának. 
1226-ban III. Honorius pápa megbízatást ad a vértesszentkereszti 
apátnak, melyből tudható, hogy már volt apátja e bencés helynek, ezért 
már fennálló templomra lehet következtetni. Elnevezésével kapcsolatban, 
egy 1231-ben keletkezett végrendelet ad utalást, melyből következik, 
hogy a templom 1220 és 1231 között, a tatárjárást megelőzően épülhetett 
fel.  
A mai Vértesszentkereszt elnevezés a XIX. századból ered, hogy 
megkülönböztetést tegyen a hasonló Szent Kereszt elnevezésű, középkori 
helységektől.  
A Rozgonyi család Zsigmond király uralkodása idején tekintélyes javakra 
tett szert és jelentős hatalommal bírt. Ezért királyi birtokokat kapott 
zálogba. Így szerezte meg Rozgonyi István a vértesi várakat. A 
Rozgonyiak a területtel együtt járó jogokkal élve, gyakoroltak 
kegyuraságot a vértesi apátságra.  
A XV. században az Újlaki család veszi át a vértesi várak feletti 
kegyuraságot, a család lesz a vértesi várak és birtokok gazdája. Újlaki 
Miklós, boszniai király 1475-ben ír kérelmet a pápának, melyben kéri a 
vértesi kolostor átruházását a pálos szerzeteseknek, a templom 
kihasználatlanságára hivatkozva. A pápa a kívánalmakat teljesítette, de a 
pálos rend nem vette át a monostort. Ezt követően Mátyás király 
kérelmére 1478-ban az apátságot a dominikánus rend veszi át, melyet 
Vérteskeresztúr néven illetnek a továbbiakban. Ugyan a bencés rend 
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Vértesszentkereszten maradt néhány tagja önként hagyta el a templomot, 
a pannonhalmi főapát számtalanszor benyújtotta tiltakozását az átruházás 
ellen. E vitának végül a török hódítása vetett véget. 
A kolostort a vértesi várakért folytatott harcban teljesen kifosztották, de a 
török alóli felszabadulást követően falai még mindig büszkén álltak. 
1694-ben Vértesszentkereszt akkori birtokosa a Hochburg család 
felajánlotta a kissé megrongálódott templomot a kapucinusoknak. A 
templomot minimális költségekkel helyre tudták volna állítani, ők 
azonban a községtől való nagy távolság miatt a lehetőséggel nem éltek.  
1754-ben az Esterházy család Bokod ás Pusztavám községekkel együtt, 
vétel útján, szert tesz a vértesszentkereszti templomra. A tatai Esterházy 
család levéltárában található egy 1779-ből származó, bontási 
jegyzőkönyv. Ekkor említik először a dadi templom alapozási munkáinál 
felhasznált köveket, melyet a vértesszentkereszti templom környékéről 
hordtak el. Pár év elteltével 1794 márciusában egy feljegyzés szerint a 
Bokodi-tó kiépítéséhez a templom köveit használták. A feljegyzésből 
kitudódik, hogy a templomnak két homlokzati tornya volt, melyet 
tudatosan bontottak le, a Bokodi-tó és malom építése közben. Eleinte a 
bontást kézi erővel, kőművesek végezték, majd puskapor felhasználásával 
megkezdődött a tornyok célratörő pusztítása.  
Ezzel párhuzamosan Tatán megkezdték az ország első angol kertjének 
kiépítését, valamint Csákváron a barokk-rokokó kastélyt bővítik, és a 
divatnak hódolva, ott is angolkertet létesítenek. Az ehhez felhasznált 
köveket, faragványokat és díszes oszlopfőket a vértesszentkereszti 
templomból hordták el 
Voltak, akik próbálták védeni akkori értékeinket. Fuxhoffer Damján 
ebben az időben adott útmutatást „Monasterologia”-jában, de a tervszerű 
pusztítást megakadályozni nem tudta.  

A GPS mérés végrehajtása 
A vértesszentkereszti romtemplom környezetében nyolc felmérési 
alappontot jelöltem ki. Az alappontokat facövekkel jelöltem meg. A 
felmérési alappontok helyét úgy választottam ki, hogy legalább a 
szomszédos pontok összelássanak, és minél több részletpontot lehessen 
az álláspontról látni, valamint a GPS mérés szempontjából a zavarmentes 
kilátás az égboltra is biztosított legyen. Utóbbi feltétel a fás környezet és 
az épület miatt nem volt biztosítható minden álláspontnál. A mérést gyors 
statikus módszerrel végeztem. 
A mérés során nem tudtam referenciavevőt üzemeltetni, ezért 
felhasználtam a GNSS központ GNWEB szolgáltatását. Ez a virtuális 
RINEX szolgáltatás, az utófeldolgozás során egy fiktív referenciapont, 
valamint e pont nagy pontosságú koordinátáit és mérési eredményeit 
biztosítja. 
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A kerethálózat kialakítása során használt Leica 1200 GPS vevő, 
kompatibilis a Leica TC1205 mérőállomással, azzal együtt használható 
úgynevezett GPS-mérőállomásként (Smart Station). Számomra a terepi 
munka gyorsítása miatt időtakarékosságból volt praktikus ez a megoldás, 
mert ugyanazon műszerállványon felállítva a mérőállomást és végezve a 
részletmérést, egyidejűleg GPS mérés is folyhatott. A vértesszentkereszti 
romtemplom környezetében négy facövekkel állandósított alapponton 
végeztem el a gyors statikus mérést. A GPS vevőberendezésen előre 
beállított paraméterek szerint, 20-30 percig végeztem gyors statikus 
észlelést egy-egy ponton. A részletpontok meghatározása idején a Leica 
1205-ös mérőállomás tetejére erősített vevő folyamatos észlelést végzett. 
Minden esetben a ponton az antennamagasságot és műszer 
fekvőtengelyének a magasságát is megmértem.  A 15 másodperces 
mérési időközzel percenként négy alkalommal rögzített a vevő. A 
terepen, átlagosan 25 perces mérések esetén a 100 (epocha) mérési 
eredmény megbízható mérési eredményeket produkált. Mivel saját 
referenciavevővel nem észleltem a felmérés során, ezért a területre a 
fiktív referenciapontot, a virtuális RINEX szolgáltatás biztosította. 

A GPS mérés feldolgozása 
A gyors statikus mérésből származó koordinátákat, a Leica Geo Office 
program felhasználásával kaptam meg. Ehhez a virtuális RINEX adatokat 
az internetről a FÖMI KGO RINEX szerveréről le kellett töltenem. 
Miután beolvastam a nyers mérési adatokat a térképen a munkaterület 5 
km-es körzetében a térképen kijelöltem a referenciapont helyét, majd a 
GNWEB kezelőfelületén a szükséges adatok kitöltése következett. Itt 
megadásra került a 15 másodperces mérési intervallum, és a mérés 
idejének percre pontos határértékei.  
A Leica Geo Office programban létrehoztam egy új projektet, majd a 
letöltött virtuális RINEX és a mért adatokat importáltam. 
A program a virtuális Rinex referenciapont és az általunk mért pontok 
közötti vektorösszetevők alapján határozza meg az új pontok 
koordinátáit. A számítás után rendelkezésemre álltak az ETRS89 
rendszerű koordináták (X, Y, Z térbeli derékszögű és φ, λ, h ellipszoidi 
földrajzi formában), melyet EOV koordinátákká transzformáltam.  

A felmérés végrehajtása 
Elsősorban az épület alaprajzi megjelenítése érdekében végeztem 
méréseket, ugyanakkor számos pont magasságára is szükség volt, ezért 
adott magasságú prizmabotot volt célszerű használni. A 
prizmamagasságot 150 cm-re állítottam, és bevittem a műszerbe a 
prizmaállandó értékét. Az alappontok és részletpontok egyidejű mérése 
során először irány- és távmérést végeztem a cövekkel jelölt felmérési 
alappontokra, majd elvégeztem a poláris részletmérést. A felmérési 
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hálózat pontjairól nemcsak a szomszédos pontokat, hanem további 
alappontokat is mértem, ahol ez lehetséges volt. 
A felmérés során több olyan pontra végeztem irány- és távmérést, 
melynek magassági ismerete is fontos volt. Ilyen pontok a 
fotogrammetriai illesztőpontok. A templom mind a négy oldalára 
kihelyezett több fólia biztosította a távolságmérés és iránymérés 
lehetőségét.  
Az összes ilyen illesztőpontot bemértem, hogy a fotogrammetriai modell 
és az országos rendszer közötti kapcsolatot biztosítsam.   
A mérés során fényképekkel dokumentáltam, az illesztőpontnak 
felhasználható pontokat. Így nemcsak a fóliákat lehet felhasználni a 
modell abszolút tájékozása során, hanem bármely jellegzetes, jól 
irányozható pontot. 

A mérési adatok feldolgozása 
A vízszintes és magassági felmérési hálózat kiegyenlítése esetén a 
pontokat nem egyesével, hanem együttesen, a GeoCalc program 
segítségével számoltam ki. A GPS mérés feldolgozásából megkaptam a 2, 
6 és 8-as számú alappontok EOV koordinátáját és Balti magasságát, 
ezeket az adott pontok szöveges állományába foglaltam. A TC 1205 
mérőállomásból kiolvasott mérési fájlt mjk formátumba konvertáltam, 
amit a GeoCalc fogadni tud.  
A funkció a hálózatkiegyenlítés menüpont alatt érhető el. Az adatbevitel 
során a zenitszögeket, a jel- és műszermagasságokat, valamint a 
távolságokat olvastam be.  
Ezt követően a vetületi redukciók beállításánál behívtam a 
munkaterületre vonatkozó koordináta-jegyzéket, és a területre vonatkozó 
átlagos magasságot 257 méterben határoztam meg. Ezt követően a 
szoftver számítja a vetületi és az alapfelületi redukciókat.   
A program kiszámolta az előzetes koordinátákat, majd a vízszintes 
kiegyenlítés elvégzésével az előzetes értékek alapján meghatározta a 
kiegyenlített vízszintes koordinátákat. 
A program menürendszerében továbbhaladva a trigonometriai magassági 
hálózat számítása következett.  
Végeredményként megkaptam a vízszintes és magassági 
hálózatkiegyenlítés jegyzőkönyveit. A felsorolt jegyzőkönyvek nemcsak 
a koordinátákat és a magasasságokat, hanem pontossági mérőszámokat is 
tartalmaznak. A hálózat relatív hibája 1/18000, a koordináta középhibák 
mindegyike 1 cm alatt van. Az új pontok magasságainak középhibája 2 
cm alatti. Azon pontokat, melyekre távmérés nem, csak iránymérés 
történt, de az több álláspontról, a GeoCalc szintén kiegyenlítéssel 
határozta meg a koordinátákat.  
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Rajzi munkarészek elkészítése 
Elvégezve a terepi koordináták számítását, következhetett az alaprajz 
rajzi munkarészeinek elkészítése. A Vértesszentkereszti romtemplom 2 
dimenziós alaprajzát az AutoCAD program alapmoduljával állítottam elő.  

A rajzi munkarészek megjelenítése 
A Vértesszentkereszti templom alaprajzának megszerkesztése nehéz 
feladatnak bizonyult. Összességében elmondható, hogy a korra jellemző 
mérnöki pontosság össze nem hasonlítható a mai gyakorlattal. A XII-
XIII. században legfeljebb távolság mérésére alkalmas „mérőeszközt” 
használhattak, pontos szögmérés csak matematikai úton volt lehetséges. 
Így legfeljebb Pitagorasz-tételt alkalmazva tudtak 90-ْos szögeket kitűzni. 
Ezt jól tanúsítják a pontatlan derékszögek az épület sarokpontjainál, 
illetve kisebb beugró részek sarkaiban.  
A templom alaprajza elhelyezhető egy 42,8 x 22,3 m nagyságú 
téglalapba, melynek területe megközelíti az 1000 négyzetmétert. A 
romtemplom két hosszabbik, elméletben párhuzamos falszakasza, közel 
28 m hosszúak. Ezek a valóságban azonban nem párhuzamosak, hanem a 
szentély irányába szűkülnek, összetartanak.  

A PhotoModeler-ről általában 
Az Eos Systems Inc. legfontosabb szempontja a PhotoModeler 
megalkotása során egy olyan szoftver kifejlesztése, mely a pontos és 
megfizethető 3 dimenziós modellezést teszi lehetővé, nem csak 
fotogramméterek számára. A PhotoModeler egy fotogrammetriai 
szoftver, mely képalapú modellezést tesz lehetővé.  
Egy térbeli modell előállításához legalább két képre, és legalább 6 referált 
pontra van szükség. Első lépésként a képek egymáshoz tájékozását kell 
elvégezni, majd az így kialakult pontfelhőt felhasználva először 
vonalakat, íveket, ezekből felületet képezve, végül textúrákat illesztve 
kapjuk meg a fotorealisztikus modellt.  
Mivel az általam elkészített modell egy műemlék jellegű épületrom, 
fontos szerepet kap a pontok abszolút helyzetének az ismerete egy 
rekonstrukciós munka során. Az olyan pontot, amelyet a 
fotogrammetriában a kép térbeli helyzetének meghatározására használunk 
fel, illesztő- pontnak nevezzük. Kapcsolatot teremt a kép és az országos 
rendszer között. Minden esetben a képen jól azonosíthatónak kell lennie, 
és helyzetét ismernünk kell az adott vonatkozási rendszerben. A digitális 
képek elkészítése előtt ezért illesztőpontokat helyeztem el a templom 
falain. Ezen pontok helyét a térben meg kell tudni határozni, ezért olyan 
mérési fóliákat alkalmaztam, melyekre a geodéziai felmérés során az 
irány és távolságmérés elvégzése lehetséges volt. Összesen 13 fóliát 
ragasztottam fel, ezen felül a mérés során a jól irányozható pontokról 
fényképet készítve biztosítottam újabb 11 illesztőpontot. 
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A kamera kalibrálása 
Fotogrammetriai kiértékelés csak abban az esetben lehetséges, ha 
ismerjük a fényképezőgép belső adatait. Azokat a kamerákat, amelyek 
kifejezetten fotogrammetriai célra készülnek, mérőkamerának nevezzük. 
Ekkor a gyártók megadják a mérőkamerák belső adatait, melyek a H 
főpont helyzete a képen, a Ck kameraállandó, és újabban az elrajzolás 
értékeit is ide sorolják. 
Amatőr kamera használata esetén szükséges a fényképezőgép kalibrálása.  
A kamerakalibráció során egy tesztmezőről kellett több állásból 
fényképet készíteni, melyet a gyártó cég a PhotoModeler programjához 
mellékel. A 10x10 pontból álló tesztmező A/0-s lapon, a lehető 
legnagyobb méretben kinyomtatva állt rendelkezésünkre. 
A tesztmezőt célszerű a földre helyezve a sarkoknál kisebb súlyokkal 
rögzítve síkba fektetni, ezzel biztosítva az egyes pontok közti állandó 
távolságot. A tesztmező mind a 4 oldaláról készítettem felvételeket mind 
álló, mind 90o-kal elforgatott, fekvő formátumban.  
A kalibrációs lapon található négy, egymástól eltérő jellel ellátott pont, 
melyeket első lépésben a szoftver megkeres, és azonosít. A többi 96 
illesztőpont esetén szintén ez az eljárás menete. A pontokat megkeresi, 
megjelöli és társítja egymáshoz. Minél élesebb, kontrasztosabb egy kép, 
annál több illesztőpontot tud azonosítani a program, így megbízhatóbb 
lesz a kalibráció. Ezek után a kamera-kalibráció folyamata következik, 
mely során a program meghatározza az egyes illesztőpontokhoz tartozó 
vetítősugarak alapján a kamera adatait.  

3D modell előállítása digitális képek alapján 
A módszert tulajdonképpen a sztereofotogrammetria alapjai határozzák 
meg, mely szerint legalább két, különböző állásból készült kép szükséges 
egy térbeli pont meghatározásához. A pontok előmetszésénél arra kell 
törekedni, hogy a két álláspont, és a harmadik térbeli pont által alkotott 
háromszögben, az ismeretlen pontnál lévő szög lehetőleg a 90  o  -hoz 
közelítsen. 
Első lépésként a képek összeillesztését, azaz tájékozását végeztem el 
legalább hat, mindkét képen megtalálható azonos pontpár kijelölésével. A 
sugárnyaláb-kiegyenlítés végeredményeként megkapjuk a képek külső 
tájékozási adatait, és a kiegyenlített 3 dimenziós koordinátákat. 
Az általam előre kiválasztott képek egymáshoz tájékozásából létrejött egy 
ponthalmaz, melyből egyértelműen kivehető egy templom alaprajza. A 
modellkialakítás során a ponthalmazt elláttam struktúravonalakkal, 
ívekkel, melyekből felületeket képeztem, majd ezekre a felületekre 
illesztett a program gyors, illetve részletes textúrát.  



 60

  
1. ábra. 

A PhpotoModeler lehetőséget teremt, hogy az eredeti digitális képek 
részleteit a térmodellre illesszük. Ekkor a szoftver automatikusan kivágja 
a lehatárolt felületek alapján a képi részleteket, majd ráhelyezi a 
felületekre. Ezzel egy olyan térmodellt előállítva, mely teljes egészében 
valósághű megjelenítést biztosít. 

A 3 dimenziós modell megjelenítése 
A 3D Viewer beállítási lehetőségei biztosítják a 3 dimenziós modell 
megjelenítési lehetőségeit. 

 
Az alapvetően „építőelemekből” elkészült modell a tartalom 
függvényében különböző kombinációkban jeleníthető meg, melyek a 
következők: 

− pontfelhő (azonosítóval, vagy a nélkül), 
− drótvázas megjelenítés, 
− felületek árnyékolt megjelenítése, 
− felületek megjelenítése gyors textúrával, 
− felületek megjelenítése részletes textúrával, 
− felvételi helyek megjelenítése. 
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2. ábra. Gyors textúra alkalmazása 

 
3. ábra. A 3D-s modell minőségi textúra alklmazásával 

A kolostorrom és a magyar királyi öl kapcsolata 
Szent István király vezette be Magyarországon a karoling 
hosszmértékrendszert.  
Mivel a magyar királyi öl kialakulása Szent István király uralkodása 
idejére tehető, ezért van némi valószínűsége annak, hogy a 
Vértesszentkereszti apátság és templom is eme rendszerben épült. 



 62

E tárgyban íródott legrégebbi írásos emlékünk 1488. június 2-án készült 
Lipcsében, Moritz Brandis műhelyében. Mátyás király 1486. évi nagyobb 
törvénykönyve: A híres-neves magyar királyság rendeletei (Decretum 
Maius-t Constitutiones incliti regni ungarie) címen. Ebben a 
törvénykönyvben megemlítik a királyi hossz- és terület 
mértékegységeket, valamint feltüntetik a királyi araszt teljes 
nagyságában. Mátyás törvénykönyvét két év múltán újból kiadták, bár 
számottevő változtatás nélkül, még a sajtóhibák is azonosak a két 
nyomtatásban. Az 1488. évi kiadásból már csak egyetlen példány maradt 
fenn, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára őriz. A 
könyvlap szélén ábrázolt királyi öl 1/16-ának megfelelő királyi arasz 
mindkét vége csonkított. Felső végét egerek rágták le, alsó részét a 
könyvkötői kés csonkította meg, mikor a könyvet méretre vágta. A 
második kiadásból a Széchényi Könyvtár és a Budapesti Egyetemi 
Könyvtár őriz egy-egy példányt. Sajnos mindkét példányban a feltüntetett 
etalon felső részét, azonos helyen vágta le a könyvkötői kés.  
Mivel mindkét Mátyás-kori kiadásban az etalon nem maradt fenn eredeti 
formájában, ezért a mérték legrégibb hordozójává Werbőczy István 
Hármaskönyve vált. Mátyás király utóda II. Ulászló, az 1498. évi 
országgyűlést azzal a feladattal bízta meg, hogy írják össze a bíráskodás 
és perjog törvényeit. A tervezetet Werbőczy készítette el, de bemutatására 
csak a parasztháború leverése után kerülhetett sor, az 1514. októberi 
országgyűlésen. A törvénybeiktatás ezúttal sem történt meg, ezért 1517-
ben Werbőczy saját költségén nyomtatta ki művét Bécsben. A híres neves 
magyar királyság szokásjogának háromrészes műve azonban formálisan 
sosem emelkedett törvényerőre, csupán Erdélyben vált tételes joggá. 
Pannonhalmi adatgyűjtés során jutottam hozzá Werbőczy István 
Hármaskönyvének kevés épségben fennmaradt példányának egyikéhez. 
Lefényképezhettem a királyi araszt, valamint a tervezetet tartalmazó 
szövegrészt.  
Joggal feltételezhetjük, hogy a vértesszentkereszti templom építése során 
a királyi mértékegységet használták, mivel e mértékegység volt 
használatos abban az időben, bár nem volt törvénybe iktatva.  
A királyi öl és a kolostorrom kapcsolatának vizsgálata igen körülményes 
és nem egyértelműsíthető. Végignézve az apátság történetét láthatjuk, 
hogy nagy pusztításon, és pusztuláson ment át. A régészeti feltárások 
elvégzése után a templom falait, illetve a szentély nagy részét tatarozták, 
a falakat felfalazták. A belső térben található három pár oszlopból csak a 
lábazati rész volt látható. A rekonstrukció során ezeket újjáépítették, 
helyreállították.  
Az évszázadokon keresztül tartó természetes és tudatos pusztulás után 
nagymértékű restaurálás következett, mely során nem feltétlenül a XII. 
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századi alaprajzot állították vissza. Ez teljesen érthető, mivel több száz év 
távlatából nehéz a helyes döntések meghozatala.  
Az alaprajz megszerkesztését követően elhelyeztem a feliratokat, illetve a 
méretvonalakat. Az egyes távolságokat átváltottam királyi ölbe, vagy 
királyi araszba. Meglepő, ugyanakkor nem általánosítható eredményt 
kaptam. A három pár oszlop közül kettőt minden oldalról körbemértem, 
majd kiírattam a pontokra illesztett kör átmérőjét is. Az oszlopok oldalai 
átlagosan 4 királyi araszt tesznek ki, azonban az oldalak közt apró 
eltérések mutatkoznak.  Az átmérők 10,05 és 9,98 királyi arasz 
hosszúságúak, így feltételezhető, hogy az oszlopok egykori méreteit 
királyi mértékegységben határozták meg.  
Több hosszmérést is elvégeztem a templom alaprajzán, így például 
megmértem a falak vastagságát és a belső méreteket. A templombelső 
hosszabbik oldala 10,99 a hosszabbik külső oldal pedig 12,09 királyi öl 
hosszúságú. A falvastagság mérése nem minden esetben volt elvégezhető, 
a rossz azonosíthatóság következtében. A templom északi falrésze 
egészen ép, ezért pontos adatok mérhetők, ott a fal vastagsága 6,04 a 
nyugati oldalon pedig 8,06 királyi arasz.  
Úgy vélem ezek a mérési eredmények nem általánosíthatóak a 
romtemplom teljes egészére. A nagymértékű helyreállítás következtében 
a mért értékek is adhatnak téves eredményeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 
támogatásával valósult meg. 
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A Balaton partvonalának változása Szigliget térségében 
Szabó Tibor András 

 
A térkép egyidős az emberiséggel. Az írásbeliség megjelenése előtt a 
fontosabb helyeket, gyűjtő- és vadászutakat, veszélyes környékeket 
térképeken rögzítették. A ma ismert első térkép körülbelül 6200 éves. A 
kezdetben pálcikákból, kagylókból készült, agyagtáblákra vésett 
térképektől hosszú út vezetett a mai, számítógépen kezelhető, digitális 
térképekig. A földmérők és térképészek minden időben igyekeztek lépést 
tartani a korral, a térképművek egy-egy időszak jellegzetességeit 
hordozzák magukon. Az alábbiakban azt tekintjük át, miként ábrázolták a 
korabeli felmérők a Balatont és annak egy települését, Szigligetet. Nem 
véletlen a választás, hiszen a ma félszigetként a Balatonba nyúló 
üdülőfalu régebben a tó egyik szigete lehetett. Hogy valóban igaz-e ez az 
állítás, ahhoz többféle módszert fogunk segítségül hívni. Elsőként 
talajtérképek alapján vonhatunk le következtéseket, majd a korabeli 
térképeket vesszük szemügyre. Végül digitális domborzatmodell alapján 
járunk utána ennek a feltevésnek. 

Insulam in Balatino existentem – a Balaton egy szigete 

Szigliget sziget voltát több állítás is igazolja. Az etimológia vizsgálatok 
szerint Szigliget a nevét a sziget-liget szóösszeolvadásból kapta, de az 
1260-ban, IV. Béla király által kiadott oklevélben is szigetként említik a 
községet: „…quandam insulam in Balatino existentem”, vagyis „a 
Balatonnak ezen alkalmas szigetét” jelölték ki a ma már romos, de 
újraépülő vár helyszínéül. Ugyanígy szigetként írták le az 1262-es 
oklevélben is a királyi vár környezetét. Később az I. katonai felmérés 
(1782) Országleírásai is utalnak a sziget-jellegre: „a falut korábban 
teljesen víz vette körül, de a mező most is mindig nagyon mocsaras, 
sosem szárad ki.” 

 
1. ábra: „…insulam in Balatino” – Oklevél, 1260 (M.O.L.) 

A genetikus talajtérkép tanúskodása a sziget-jelleg mellett 
A talajtérképen megjelenített talajtípusokból következtetéseket lehet 
levonni a korábbi vízborítottságról. Elsősorban a láp és rétitalajok jönnek 
szóba az ilyen jellegű vizsgálatoknál. Láptalajok főleg olyan területen 
képződtek, ahol állandó vízborítottság volt a jellemző, és 
csapadékszegény időszakban is vízzel telítettek voltak a földtáblák. A 
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vízi növényzet – nád, sás, tőzegmoha – lebomlásával tőzeges talajok 
jönnek létre. Ugyanilyen vízborításról ad információt a réti talaj jelenléte 
is. Réti talaj jöhet létre időszakos vízborítás alatt, vagy magas talajvíz 
következményeként. Az Agrár-Környezetgazdálkodási Információs 
Rendszer talajtérképén jól megfigyelhető, ahogy a világosabb kék színnel 
jelölt réti láptalaj „elszigeteli” a lejtőhordalék talajra épült községet.  

 
2. ábra: Az Agrár-Környezetgazdálkodási Információs Rendszer 

talajtérképe 

A korabeli térképek Szigliget-szigete 
Ha egymás után végigtekintjük azokat a régi térképeket, amelyek a 
Balatont ábrázolják, nehezen ismernénk rá a ma már jellegzetes formájú 
tavunkra. De vajon mi okozhatta ezeket a különös Balaton-ábrázolásokat? 
A korabeli, viszonylag kis méretarányú térképek nem mindig adják vissza 
a térképezett terület helyességét. Ez egyrészt abból következik, hogy a 
mérési módszerek, és eszközök nagy területek felméréséhez még nehezen 
voltak használhatóak. Számolnunk kell azzal is, ha egyáltalán 
alkalmaztak valamilyen térképi vetületi rendszert, az még kezdetlegesnek 
mondható, így az ábrázolás helyessége „megbomlott” a szelvényeken. 
Gyakran találkozunk olyan esetekkel is, hogy a térképész nem is járt a 
helyszínen, hanem elmondásokból, vagy az előző térképek 
átszerkesztéséből készítette az új lapokat. Ennek ellenére ezek a 
térképművek nagyon értékesek, hiszen a térképész a munkája során a 
legjellemzőbb terepi adottságokat igyekezett megjeleníteni. A Balaton 
esetében lehetséges, hogy a tó környezetének lápos jellegére, illetve a 
vízszint változására igyekeztek így felhívni a figyelmet. 
 
Elsőként nézzük meg Dancker Danckerst 1657-ben készült térképét. A 
réznyomatú térkép mérete 38x51,5 cm, méretaránya körülbelül 1: 
1 210 000 (Forrás: Philál Katalin). A partvonal vizsgálatában azért kaphat 
nagy szerepet ez a térkép, mert Tapolca közvetlenül a Balaton partján van 
ábrázolva. (Jelenleg Tapolca 12 km távolságra van a parttól.) 
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Előfordulhat, hogy így próbálták ábrázolni azt a területet, amely a 
Balaton és Tapolca között húzódik, és még napjainkban is gyakran 
mocsarassá válik? 

 
3. ábra: Dancker Danckerst térképének részlete – Tapolca a Balaton 
partján; Jobbra mellette: Pieter és David Mortier térképének részlete, 

1705. (Országos Széchényi Könyvtár) 

A következő, hasonlóan érdekes Balaton-ábrázolást Pieter és David 
Mortier 1705-ben készített térképén láthatjuk. A térképen olvashatjuk, 
hogy a „legújabb emlékiratok alapján” készítették. Bár a szelvényen nem 
találkozhatunk Szigliget nevével, mert a megjelenés előtt 3 évvel várát I. 
Lipót császár felrobbantotta, de a nagyon tagolt partvonal ennek ellenére 
mégis fontos lehet számunkra. Talán itt is a mocsaras jellegű partszakasz 
ábrázolása volt a térképszerkesztők célja? 
 
Az atlaszok után pedig tekintsünk meg egy olyan térképet, amely pontos 
mérnöki felvételezés eredményeképpen született. Mikoviny Sámual 
1732-es Balaton-térképe 1:90 000 méretarányban készült. 
Különlegessége a műnek, hogy a Balaton középvonalában jelzett 
árokvonal a tó legmélyebb pontját köti össze. Ezt Mikoviny mérőkötéllel, 
illetve mérőrúddal határozta meg, a feljegyzések szerint 11 méter körüli 
értékeket mért általában. Nézzük meg ezután a Szigligetet ábrázoló 
területrészt! A legdélebbre ábrázolt domborzati idom a Badacsony, ettől 
északnyugatra találhatjuk a Szent György–hegyet. Szigligetet a Tapolca-
patak, és az Eger-víz veszi közre. A Tapolca-pataktól nyugatra feltűntette 
még Mikoviny a Lesence-patakot is. A Tapolca-, és a Lesence-patak 
között a Balaton „nincs lezárva”, tehát ez utalhat arra, hogy a terület 
időszakosan vízborítás alatt állt. A térképen szerepel ez a mondat is: 
„Lacu decrescente”, azaz: „A tó apadásával.” Vagyis a Balatonon ekkor 
vízállás-csökkenés volt megfigyelhető. 
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4. ábra: Mikoviny Sámuel 1732-es Balaton térképe, illetve a Szigligetet 

ábrázoló részlet. (Forrás: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság) 

Krieger Sámuel térképei (1766, 1780) egy olyan tervnek az alapjaiul 
szolgáltak, amelyet ma már nehezen tudnánk elképzelni. Az aszályos 
időszak olyan alacsony vízállást eredményezett, hogy a déli part lakói szó 
szerint követelték az „egészségtelen gőzű, bűzös állóvíz” lecsapolását. A 
tervben csak egy Zala-Sió kereskedelmi útvonalat összekötő „Balaton-
sáv” szerepelt. Szerencsére ilyen drasztikus lépésre nem került sor, hiszen 
1863-ban végül elkészült a siófoki zsilip, amellyel már szabályozhatóvá 
vált a megfelelő vízállás, illetve megszűnt a Balaton vízszintjének 
nagymértékű ingadozása is. A térkép ennek ellenére arról tanúskodik, 
hogy Szigliget mellett a Balaton vize kilométereken át betört északi 
irányba.  
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5. ábra: Krieger Sámuel Balaton-térképe, 1780. (M.O.L.) 

1795-ből maradt ránk Győry József úttérképe, amelyen a Szigligetet 
Balatonedericcsel összekötő út tervezetét láthatjuk. A vízállás 
szempontjából a kékkel jelölt részek érdekesek a számunkra. A Balaton 
határvonala markáns kék vonallal van jelölve. Jól fellelhetőek a Tapolca-, 
Lesence-patak, és az Eger-víz vízfolyásainak jelölései is. Szigligettől 
nyugati, és keleti irányban halványabb kék színnel jelölték a területeket. 
Ezek azok a területrészek, amelyeket az előző térképek is víz borította 
részeknek mutattak. A színkontrasztbeli különbség talán abból adódik, 
hogy ezeken a helyeken nincs nyílt víztükör, vagy csak időszakosan 
borítja víz a földterületeket.  
Ugyanilyen adatokat olvashatunk a 1784-ben készült, Szigligetet 
ábrázoló I. katonai felmérés lapjához tartozó Országleírásban is: „a falut 
korábban teljesen víz vette körül, de a mező most is és mindig nagyon 
mocsaras, sosem szárad ki.” 

 
6. ábra: Győry József úttérképe, 1795.  (M.O.L.) 
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7. ábra: Szigligetet ábrázoló Coll. VII. Sectio XX. szelvény az I. katonai 

felmérés anyagából (M.O.L.)  

A déli part vasútvonalának elkészültével (1861), és a Sió-csatorna 
megépülésével a Balaton partvonala már nem változott nagymértékben, 
Szigliget már csak félszigetként nyúlik bele a tóba. Ennek ellenére az 
ezután következő térképszelvények mindig mutattak újabb változásokat. 
A katonai felmérések során változtak a térképi ábrázolás módszerei, 
megjelentek a napjaink térképezésénél is alkalmazott szintvonalak, 
kialakultak az újabb és ma is használt felmérési módszerek. A Föld 
alakját egyre pontosabb vetületek adták vissza. Legújabb térképeinket 
már légifényképek alapján szerkesztik meg.  

 
8. ábra: A beépített területek növekedése 1858 (az első szigligeti 
kataszteri felmérés) és 2000 között (Készült a QGIS szoftverrel) 



 70

Szigliget élete is változásnak indult. A kezdetekben mezőgazdaságból élő 
településből napjainkra a Balaton egyik kedvelt üdülőhelye lett. Ezek a 
változások mind nyomon követhetőek a térképeken. Érdemes egymás 
mellé állítanunk azt a két felmérést, amelyek időben egymást követik, de 
a lakott területek nagysága megnégyszereződött. A terjeszkedő község 
szántóföldjei építési telkekké alakult át. Az idegenforgalom beindulásával 
újabb térképeket szerkesztettek és adtak ki, melyeket előszeretettel 
használtak a turisták. 
 
A Balaton partvonalváltozásának végigkövetése digitális 
domborzatmodell alapján 
A térképek rövid áttekintése után járjunk utána a partvonal-változás 
kérdésének digitális domborzatmodell segítségével is. Ebben az esetben a 
partvonalváltozást a Földmérési és Távérzékelési Intézet által kiadott 
digitális domborzatmodell (DDM) alapján vizsgáljuk. Az elemzést arra 
alapozzuk, hogy a modellezési időszakban nem történtek olyan 
nagymértékű geológiai változások, amelyek jelentősen befolyásolták 
volna a tájképet, a domborzati elemeket. A Balaton visszamenőleges 
vízállását az időszámítás előtti 8. évszázadig Dr. Bendefy László 1965-
ben oklevelek, feljegyzések, és régészeti feltárások alapján állapította 
meg. Természetesen ezek még az Adriai-tenger feletti magasságban 
(m.A.f.) vannak megadva. Ezeket átszámítjuk Balti-tenger 
átlagvízszintjéhez (m.B.f.) viszonyított magassághoz. A két érték között a 
magasságkülönbség kerekítéssel 68 cm, tehát az m.A.f. értékekből 68 cm-
t levonva kapjuk meg az m.B.f. értékeket. Erre azért van szükség, mert a 
rendelkezésre álló domborzatmodell a m.B.f. értékek alapján van 
megszerkesztve. Grafikonnal ábrázolva a következő eredményeket 
kapjuk: 
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A digitális domborzatmodellt a Surfer 9 nevű programmal dolgoztam fel. 
Ez a 3D-s térképszerkesztő program egyszerűen használható, de mégis 
látványos ábrákat tudunk vele készíteni. A program fogadja a szkennelt 
állományokat, lehetőség nyílik vele a digitalizálásra is. Ebben az esetben 
a FÖMI által kiadott adatokkal használtam fel. Az állományban megadták 
a kért kivágathoz az Y és X EOV koordinátákat, és az ezekhez tartozó 
magasságokat. A kivágat rácssűrűsége 20 x 20 méter volt. 

Vízállás a honfoglalás korában (896) 
A magyar honfoglalás korára a vízszint 107,3 m.B.f. magasságon 
állhatott. Ilyen vízmagasság mellett kiemelkedett a vízből a település déli 
része, szárazon volt a jelenlegi településközpont területe, és a község 
északi része is. 

 

10. ábra. Vízállás a honfoglalás korában (107,3 m.B.f.) 

„Insula iuxta Balatinum” – Szigliget-sziget IV. Béla korában (1242) 
Már többször említést kapott IV. Béla 1262-ben kelt oklevele, amelyben 
egy szigetre épített várról olvashatunk. Az oklevél valóban helyesen 
közli, Szigliget ekkortájt sziget volt a domborzatmodell alapján is. 

 
11. ábra.: Szigliget-sziget 112,3 m.B.f. vízszintnél IV. Béla korában 



 72

 
Összevetés a Győry-térképpel (1795) 
Győry József 1795-ös úttervét az előzőekben már láthattuk. A korszak 
vízmagasságának ismeretében a digitális domborzatmodell segítségével 
összehasonlítjuk a térképi ábrázolást a Surfer 9 program által nyert 
eredményekkel. 

 
12. ábra: A domborzatmodell eredménye és a Győry-térkép egymás 

mellett 
A település nyugati részénél megjelenő zöld folt arra utal, hogy a terület 
lápos, vizenyős, ahogy azt a térkép is mutatja. Megfigyelhető az északi 
részről induló, és kiszélesedő száraz terület is a térképen és a 
domborzatmodellen egyaránt. 

Összegzés 
Háromféle eljárással vizsgáltuk meg, hogy valóban szigetként állhatott-e 
Szigliget egykoron a Balatonban. Mindhárom vizsgálat során azt 
láthattuk, hogy igazak a korabeli feljegyzések a településről: Szigliget 
valóban sziget volt. Bár mára a földrajzi értelemben vett sziget-jellegét a 
község elveszítette, de a táj és a környezet hangulata a „nyugalom 
szigetévé” tette ezt a balatoni települést. 
Amikor ezeket a sorokat írtam, többször bebizonyosodott számomra, 
hogy a térképek nem egyszerű rajzok, amiken a jogi és természetbeni 
határok vannak rögzítve. A térképszelvényekről visszaköszöntek az 
egykori szigligeti emberek, megláthattuk, hol éltek, és dolgoztak, hol 
töltötték szívesen az idejüket, miként nézhetett ki a község akár kétszáz 
évvel ezelőtt. Ma is figyelnünk kell a térképeinkre, lehet, évek múltán 
már mi köszönünk vissza utódainknak egy-egy térképlapról. 

A kiadvány a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 
támogatásával valósult meg. 
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A városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel 
Vécsei Erzsébet 

 
Előzmények 
A távérzékelés az elmúlt évtizedben rohamosan fejlődésnek indult. A 
felhasználók részéről megjelent az igény az egyre jobb geometriai és 
spektrális felbontású felvételekre, melyek egyre szélesebb körű 
felhasználást tesznek lehetővé. A fejlődéssel egy időben a képek 
feldolgozására alkalmas szoftverek tára is megváltozott. A Nyugat- 
magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karán jelenleg folyamatban 
lévő TÁMOP kutatásaihoz kapcsolódva Székesfehérvár területének, mint 
ökológiai egységnek vegetációját vizsgáltam. Munkám során hangsúlyt 
helyeztem a vegetációval fedett területek, valamint a vegetáció 
változatosságának felmérésére. A városi környezet vizsgálatához több 
időpontban készült, multispektrális űrfelvételek használtam fel.  

Célkitűzések 
• a város területi növekedésének vizsgálatát az évek során 
• vegetációs terület változás vizsgálata LANDSAT TM 

űrfelvételek alapján 
• jelenlegi belterület esetében a zöld terület és a beépített terület 

felmérése, arányának vizsgálata.  
• emellett vizsgáltam a különböző várostér szerkezetekre jellemző 

vegetáció típusokat és arányukat 

A távérzékelésről 
A távérzékelés egy sajátos adatnyerési eljárás, melynek során a 
földfelszín vagy a földfelszíni objektumok bizonyos sajátosságairól 
anélkül jutunk adatokhoz, hogy a vizsgált tárggyal közvetlen kapcsolatba 
kerülnénk. A földfelszínre jutó elektromágneses sugárzás kölcsönhatásba 
lép a különböző felszíni objektumokkal. Az energia egy része 
visszaverődik, egy része elnyelődik és egy része tovább halad. A felszíni 
tárgyak különbözőképpen reflektálják, nyelik el és továbbítják az 
energiát. a különböző hullámhossz tartományokban. A felvételek 
elemzésekor a kölcsönhatás során megváltozott sugárzásból kívánjuk 
meghatározni a vizsgált objektum paramétereit. Ehhez szükség van a 
talajfelszín spektrális tulajdonságainak ismeretére. Az objektumok 
spektrális jellemzésére a reflektancia értéket használjuk. Ez az érték 
megmutatja az adott felszínre belépő és arról visszavert energia 
hányadosát egy adott hullámhosszon, általában százalék 
mértékegységben. 
Felhasznált adatok  
Alapvetően input adatként használtam légifelvételeket és űrfelvételeket, 
azonban a város terjeszkedésének vizsgálatához egyéb tematikus adatokat 
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is igénybe vettem, pl. katonai felmérés, topográfiai térképek. Egyéb 
referencia adatként használtam a terepi bejárás során nyert adatokat a 
felszínborításra vonatkozóan. 

2. táblázat. Felhasznált adatok paraméterei 
Távérzékelési 
adat 

Geometriai 
felbontása 

Spektrális felbontása 

Légifényképek 
(2008,2009)  0.5 m Látható, ill. közeli 

infravörös 
LANDSAT TM 
(2006)            30 m 6 sáv (látható, ill. közeli- és 

közepes infravörös) 
WorldView2 
(2011)  0.5-2 m 1/8 sáv (látható, ill. közeli 

infravörös) 
 
Egyéb tematikus adatok: 

• Topográfiai térképek (1:10 000) 
• II. katonai felmérés térképei  
• Székesfehérvár térképek  

 
Felhasznált szoftverek, módszerek 
A több időpontban készült, többsávos és több forrásból (Landsat TM 
(2006), WorldView2) származó űrfelvételek elemzését IDRISI 
szoftverekkel végeztem. 
A munka során a következő kiértékelési módokat alkalmaztam: 

• Pixel-alapú osztályozás tanulóterületek alapján 
• Objektum orientált osztályozás 
• NDVI indexek alapján történő kiértékelés 

Előfeldolgozás 
Az eredeti képeket számos radiometriai és geometriai hiba terheli, így 
azok előzetes javítás után használhatók csak fel. Az adatokat terhelő 
hibák eredhetnek pl. a légkör zavaró hatásaiból, a szomszédos területek 
átsugárzásából, a pályamagasság változásából, stb. Az űrfelvételeket a 
földi vevőállomáson korrigálják a felvevő rendszer paraméterei alapján, 
ez az ún. rendszer- korrekció. A radiometriai korrekció során a különböző 
jellegű véletlen és szisztematikus hibákat távolítják el. A geometriai 
korrekció során pedig a rendszer működéséből eredő torzításokat javítják. 
Az előfeldolgozás célja a felvételek olyan átalakítása, mely a felvételeket 
gyakorlati felhasználásra alkalmassá teszi.  

Geometriai korrekció 
A munka során felhasznált légifelvételek és Landsat TM felvételek 
esetében nem kellett elvégeznem a transzformációt, mert az már 
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korábban megtörtént. Így a transzformációt csak a 2011-es űrfelvételre 
végeztem el.  
A koordináta transzformáció során a háromdimenziós tér valamely 
pontjához a P (x, y) képpontot rendeljük hozzá. A két különböző 
koordinátarendszer között megkeressük a függvény-kapcsolatot, mely 
segítségével a felvétel a másik rendszerbe átszámítható. Ehhez egy 
kétváltozós függvényt szokás alkalmazni. Az általam elvégzett 
geometriai korrekció során 27 illesztőpontot használtam fel arra, hogy a 
Székesfehérvárt ábrázoló műholdas felvételt EOV rendszerbe alakítsam 
át. Ehhez egy már a célrendszerben lévő légi felvételt vettem alapul. 
Olyan pontokat kerestem, melyek mindkét felvételen jól láthatók és 
egyértelműen beazonosíthatók. Tipikus illesztőpont példája az 
útkereszteződés, az épület sarokpont. A két forrásból származó 
illesztőpontok mindkét rendszerben ismert koordinátái segítségével 
számíthatjuk a feltételezett leképző függvény együtthatóit a legkisebb 
négyzetek módszere alapján. Az új intenzitási értékek meghatározása a 
legközelebbi szomszéd módszer alapján történt. 

Színkompozit előállítása 
A színkompozitok előállításakor 3 tetszőlegesen kiválasztott sávhoz 
hozzárendelünk 3 alapszínt. A sávok kiválasztásánál a vegetációra 
vonatkozó információ nyerése volt a célom, így a színkompozit 
előállításához felhasználtam a látható spektrum tartományban készült ún. 
klorofil elnyelési sávokat és a közeli infravörös tartományt, ahol a 
levélszerkezet visszaverődése érvényesül. 

 
1. ábra. Színkompozit előállítása 

Vegetációs index számítása 
A sávok között számított ún. vegetációs indexek különösen a növényzet 
monitoringjához nyújtanak segítséget. A vegetációs index számításához 
általában a spektrális csatornák közül a látható fény vörös (RED) 
tartományba eső sávot és a közeli infravörös sávot (NIR) használják. A 
vegetációs indexek a növényzet jelenlétének kimutatására és állapotának 
jellemzésére alkalmasak.  
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Az osztályozás 
Tanulóterületek definiálása 
A felügyelt osztályozás során a kép minden egyes pixelét a különböző 
tematikus kategóriák valamelyikéhez soroljuk be. Olyan területeket 
kerestem a városban, melyek minden általam elkülöníteni kívánt 
vegetáció típust képviseltek. Továbbá a nem fotoszintetizáló területekről 
is mintaterületeket jelöltem ki. Az osztályozás során olyan területeket kell 
megadni egy-egy tanulóterületként, ami reprezentatív az egész vizsgált 
területre. Gyakorlatban, egy tematikus kategórián belül spektrálisan eltérő 
adatcsoportosulások fordulnak elő (pl. különböző színű háztető, 
különböző fafajok), így több alkategóriát jelöltem ki. Osztályozás után 
egyes vegetációs álkategóriák, valamint burkolt felszínek összevonásra 
kerültek. 

Spektrális jellemzők elemzése 
Munkám során vizsgáltam, hogy az egyes vegetáció típusok az 
elektromágneses spektrum különböző sávjaiban milyen intenzitás 
értékeket vesznek fel. A vizsgálat kiterjedt az intenzitás étékek átlagának 
és szórásának elemzésére látható és a közeli infravörös tartományban. A 
nagy szórás spektrálisan heterogén területekre jellemző. Az egyes 
sávokban különböző átlagértékek figyelhetők meg és a szórás értékeket is 
érdemes összehasonlítani vegetáció típusonként. Az adatok elemzése 
során megállapítható volt, hogy a tematikusan homogén területekre, mint 
pl. lágyszárú, kopár és összefüggő fák kategóriákra viszonylag kis 
szórású értékek jellemzőek. 

Pixel alapú osztályozás eredménye 
A felügyelt osztályozás során a kép minden egyes pixelét a különböző 
tematikus kategóriák valamelyikéhez soroljuk be a tematikus kategóriák 
mintáiból kigyűjtött adatok alapján. A mintaterületek kijelölése történhet 
terepi bejárással, vizuális interpretációval vagy korábban szerzett 
információk felhasználásával. A leggyakrabban használt besorolási 
módszerek a legközelebbi középpontú osztályozás (minimum távolság 
módszer), a box osztályozási módszer, a maximum-likelihood 
(legnagyobb valószínűség) módszer és a Bayes módszer. A maximum-
likelihood módszer az adott osztályhoz tartozó pixelek intenzitásainak 
gyakoriságát, valószínűség-eloszlását veszi figyelembe, és a kérdéses 
pixelt oda sorolja, amelyik osztályban ilyen érték gyakrabban fordul elő. 
Az osztályozás további fázisaiban a maximum likelihood osztályozás 
eredményét dolgoztam fel. 
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2. ábra. Pixel alapú osztályozás eredménye 

Objektum-orientált osztályozás eredménye  
Az objektum orientált osztályozás előtt el kell végezni szegmentálást. A 
képszegmentáció során a képet egymással összefüggő, homogén 
területekre osztjuk fel az ún. homogenitási kritérium alapján. Multi 
spektrális felvételek használatakor a homogenitási kritériumokat 
egyszerre több sávon alkalmazzák. A szegmensek nagysága a folyamat 
elején a meghatározott hasonlósági kritérium küszöbértékétől függ. Az 
osztályozáshoz szükséges tanulóterületek definiálása szegmentált képen 
történik. A továbbiakban a kijelölt szegmensekről numerikus adatok 
gyűjtése következik. Ezzel az eljárással növelhető az osztályozás 
pontossága, az osztályok közti átmenet egyenletesebb lesz. 

Osztályozási eredmények értékelése 
A vizsgált területen több féle osztályozási módszert is alkalmaztunk. A 
pixel-alapú osztályozás nem volt eléggé pontos, az általunk elkülönített 
kategóriák határai nem különültek el elég élesen és gyakorta sorolta az 
eljárás az adott pixelt rossz kategóriába. Ezért elvégeztünk egy más fajta 
osztályozást is, a szegmentálást. A szegmentálás eredménye a pixel-alapú 
osztályozáshoz képest kielégítőbb volt.  
Pixel alapú osztályozás: 

• az osztályok keveredése figyelhető meg 
• töredezett kategória határok 
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3. ábra. Objektum orientált osztályozás eredménye 

Objektum orientált osztályozás: 

• melléosztályozások csökkenthetőek 

• az osztályok közötti határvonalak töredezettsége csökken 

• Az osztályozási pontosság növelhető 

 
4. ábra. Pixel alapú osztályozás és a szegmentálás 

összehasonlítása 

NDVI index szerinti elemzés 
Az előző megoldásoknál is kedvezőbb kiértékelési mód a vegetáció 
esetében az NDVI indexek alapján történő kiértékelés. Az általam 
vizsgált területre először az elektromágneses spektrum 5-ös és 7-es 
sávjában számítottam a vegetációs indexeket. Ennek eredményként 
jutunk olyan képhez, melynek pixelei +1 és -1 közötti értéket kapnak a 
felszínborítástól függően. A WorldView spektrális felbontásának 
köszönhetően lehetőség van ún. módosított vegetációs indexek 
számítására. Ilyenkor a 6-os (vörös-él) sávot ugyanis be lehet építeni a 
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vörös sáv (a látható spektrum tartomány) helyére és ezáltal információt 
kaphatunk a növényzet egészségi állapotáról, a vegetációt érő ún. stressz 
hatásokról. 

 
5. ábra. NDVI index szerinti elemzés eredménye 

Összefoglalás 
A célkitűzéseket a munka során sikerült megvalósítani. Eredmények 
alapján megállapítható, hogy szegmens-alapú előnye a pontosság 
növekedése, a melléosztályozások elkerülése és a határvonalak 
töredezettségének mérséklése. A városi növényzetre jellemző intenzitási 
értékek vizsgálata alapján látható, hogy egyes (pl. az összefüggő 
facsoportok és a magányos fák) kategóriák spektrálisan hasonlóak, ami 
melléosztályozáshoz vezethet. A probléma megoldása a hiperspektrális 
felvételek digitális kiértékelésében kereshető, ami a további kutatásom 
célját képezi. Ezeket az eredményeket a gyakorlatban is jól lehet 
alkalmazni.  Az egyre fejlődő világban a beépített területek nagysága 
folyton nő. Így szükségessé válnak olyan elemzések, melyek a városi 
zöld környezet nagyságára és egészségi állapotára irányulnak. A nagyobb 
városok, mint Székesfehérvár esetében különösen fontos a zöld területek 
arányának vizsgálata. Az arra irányuló elemzések elősegítik 
természetvédelmi, tájvédelmi és városökológiai döntések meghozatalát. 
 

A kiadvány a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 
támogatásával valósult meg.



 80

 
A Mikoviny Sámuel Szakkollégium rendezvényei  

a megalakulástól 2012 júliusig 

A szakkollégium megalakulása 
Történetében először, 2010. június 14-én szakkollégium alakult a 
Geoinformatikai Karon. A szakkollégium Mikoviny Sámulnek (1700-
1750) a selmeci akadémia első tanárának, neves mérnök-térképésznek a 
nevét vette fel. Az alapítást a tudományos képzés műhelyeinek 
támogatására kiírt Talentum pályázat ösztönözte, amelyben egyetemünk 
többi karával együtt veszünk részt. A belépési nyilatkozatot 25-en írták 
alá. 

 

Választás és Tóth Károly előadása 
2010. szeptember 14-én tartotta vezetőségválasztó ülését a Mikovinyi 
Szakkollégium. A választmány tagja lett Barta Jenő (elnök), Horváth 
Tamás és Varga András. Erre az ülésre hívtuk meg egy 4 éve végzett 
egykori hallgatónkat, Tóth Károlyt, aki pályakezdéséről, földhivatali és 
vállalkozói tapasztalatairól beszélt. 

GEO-sok a csillagdában 
A fehérvári csillagdába (hivatalos nevén: Terkán Lajos Bemutató 
Csillagvizsgálóba) látogattak 2010. szeptember 22-én este a GEO 
érdeklődő hallgatói.  
Este 8-kor kezdődött a program, amikor is Dr. Hudoba György előadását 
hallgathattuk meg a csillagok keletkezéséről és életciklusának egyes 
szakaszairól, majd távcsövön keresztül a Holdat, a Jupitert és annak négy 
holdját lehetett megtekinteni.  

Látogatás a katonai térképészetnél 
2010. november 12-én egy húszfős GEO-s csapat látogatott el 
Budapestre, a Szilágyi Erzsébet fasorban lévő épületegyüttesbe, amely a 
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Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat és a HM Térképészeti 
Közhasznú Kft. székhelye.   
Dr. Mihalik József osztályvezető tartott rövid tájékoztatót, majd 
megnéztük a katonai térképészet múzeumát később a kft 
részlegvezetőinek kalauzolásával megtekintettük a kartográfiai osztályt, a 
nyomdát, a dombortérkép-műhelyt és a boltot.  

Előadás a metróépítés geodéziai munkáiról 
Érdekes és 
szakmailag hasznos 
előadásra került sor 
2010. november 30-
án a GEO 101-es 
előadótermében.  
Az előadáson a 
budapesti  4-es metró 
építése során végzett 
mozgásvizsgálatok 
mérési módszereiről, 

azok különlegességéről hallhattunk. Az első részben a manuális mozgás-
vizsgálatokról tudhattunk meg részleteket Dömötör Krisztina (Hungeod 
Kft) előadásában. A második előadó Németh Zoltán (Soldata S.A.S.) 
volt, aki a 4-es metró mozgásvizsgálatánál alkalmazott korszerű 
monitoring technikákról beszélt. 

Zacher Gábor előadása  
 2010. december 8-án, szerdán este 7 órakor került sor a kollégium 
márványtermében Dr. Zacher Gábor országosan ismert toxikológus 
előadására. Témák voltak: a kolontári és devecseri katasztrófahelyzet; 
egészséget veszélyeztető tényezők a földmérési munkák során; valamint 
más, a hallgatóságot érdeklő, az egészségmegőrzéssel és napjaink 
egészségügyi helyzetével kapcsolatos kérdések.  

Szakkollégiumi nap 
2011. május 20-án első ízben került sor szakkollégiumi előadóülésre 
intézményünkben, a 101-es nagyelőadóban.  
Az első részben a hallgatók egy-egy saját maguk által választott 
témakörből készítettek bemutató előadást. A cél nemcsak az adott 
témában való elmélyülés volt, hanem annak igényes bemutatása is. 
Előadók voltak: Barta Jenő, Hegyi Tamás, Horváth Tamás, Patkó 
Gergely, Szabó Tibor András, Varga András, Répás Zoltán. 
A Geodéziai hálózatok terepgyakorlatról kiscsoportos beszámolót tartott:  
Szabó Ádám, Molnár Dávid Máté, Fodor Dávid, Varga Balázs, Taller 
Ádám, Vékony Anikó, Halász Miklós, Lovász Gábor.  
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A szakkollégium vezetése a 2011/12-es tanévben 
A Mikovinyi Szakkollégium 2011. szeptember 21-én 19 órakor tartotta 
újjáalakuló ülését a kollégiumban. Az igényfelmérés után került sor a 
háromtagú vezetőség (választmány) megválasztására. Az öt jelöltből 
hárman egyforma számú szavazatot kaptak, név szerint: Bődy András, 
Földvári Sándor, Patkó Gergely. Egy következő szavazáson két jelölt 
közül a jelenlévők Földvári Sándort választották elnöknek. 

Mérnökgeodéziai megoldások – szakkollégiumi est 
Mérnökgeodéziai megoldások címmel 2011. október 12-én a 
kollégiumban volt a Mikovinyi Szakkollégium rendezvénye. 
Az Etalon Kft. vezetője Müller Róbert és munkatársa, Kohonóczki 
András tartottak előadást, bemutatót a cég közelmúltbeli 
mérnökgeodéziai munkáiról, amit kötetlen beszélgetés követett. 

Tanulmányúton Sopronban és környékén 
A Mikoviny Szakkollégium 2011. november 11-12-i szakmai útjának 
gazdag és kissé zsúfolt programja volt. Az eseményekről négy hallgatói 
beszámoló olvasható a kari honlapon, számos fényképpel kiegészítve. 
Dióhéjban az események, célpontok: soproni városháza; orgonabemutató, 
Erdészeti Múzeum, Központi Könyvtár, Vadgazdálkodási Gyűjtemény, 
Földmérési és Távérzékelési Tanszék, botanikus kert, MTA Geodéziai és 
Geofizikai Kutatóintézete, Lővérek: Károlyi kilátó, Nagycenk: Széchenyi 
mauzóleum, Sarród: Kócsagvár, Pannonhalma: apátság. Esti programként 
négy hallgatónk szakmai előadására is sor került.  

ITR és ArcGIS előadás első kézből 
2011. november 16-án, szerdán este 6 órakor két előadásra került sor a 
kollégiumban. 
A Digicart Kft. fejlesztője,  Sipos Ágoston prezentálta, aki az ITR 5 
újdonságaival ismertette meg a hallgatóságot. Cifer Attila geológus, 
térinformatikus a térinformatika alkalmazásáról beszélt az ArcGIS 
szoftver felhasználásával. 

TDK előbemutatók 
December 4-én, vasárnap 20 órakor a kollégium márványtermében azon 
szakkollégista hallgatók, akik a 2011-es házi TDK konferenciára 
készültek, külön is bemutatták dolgozatukat, várva a baráti kritikákat, 
segítő észrevételeket. 

TALENTUM projektnyitó Sopronban 
A TALENTUM projekt három terület fejlesztését segíti egyetemünkön: a 
TDK-munkát, a szakkollégiumokat és a doktori képzést. Az ünnepélyes 
projektnyitó konferenciára 2011. december 8-án került sor Sopronban. A 
projektnyitó hivatalos része informatív volt, de ennél talán fontosabb, 
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hogy személyesen is találkozhattak azok, akik között a projekt 
megvalósítása során szoros együttműködésre van szükség. 

Tanulmányút a győri Audi-ban és az Apáczai Karon 
2012. február 23-án egy győri tanulmányútra került sor, amelyen a 
szakkollégium tagjain kívül a Mérnökgeodézia II. tantárgyat felvett 
hallgatók és érdeklődő oktatók vettek részt. 
A tanulmányútnak hármas célja volt: a győri Audi gyár megtekintése, a 
beruházások, csarnoképítések geodéziai munkáiba való betekintés és 
egyetemünk Apáczai Csere János Karának meglátogatása. 
Az Audi látogatóközpontjában először egy filmet és prezentációt néztünk 
meg, majd a motorgyárat és a járműgyárat.  
A geodéziai munkákról az Apáczai Kar tanácstermében kaptunk 
tájékoztatást a Waldmann-Meixner Kft. három olyan munkatársától, akik 
egykoron a fehérvári GEO-ba jártak.  
Ebéd után a nagy múltú karról kaptunk tájékoztatást, és megtekintettük a 
művészeti képzés új kiállító-folyosóját, az impozáns könyvtárat és a 
Famulus Hotelt. 

Vendégek a minisztériumból a szakkollégiumban 
A Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi Főosztályának három vezető 
munkatársa volt a vendége a Mikoviny Szakkollégium 2012. április 3-i 
rendezvényének. 
Horváth Gábor főosztályvezető, Koós Tamás főosztályvezető-helyettes és 
Zalaba Piroska térinformatikai főfelügyelő nem hivatalnokként jött, 
hiszen egykoron mindhárman a Pirosalma utcai tantermek padjait 
koptatták. A vendégek rövid bemutatása számos mai téma került szóba a 
kötetlen beszélgetés során: Selmec, a földmérési törvény, a Takarnet24, a 
pályázatok,  a munkahiány, térképeink minősége, a nyelvtanulás, a 
szervezeti felépítés, a jogalkotás. 
 

Terepgyakorlat és múzeumlátogatás 
A Geodéziai hálózatok 
terepgyakorlat részeként 8, 
egyenként 4 fős kiscsoport 
részére egy olyan mérőnapot 
szerveztünk, amikor a 
pákozdi csata 1948-ban 
emelt obeliszkjét kellett 
meghatározni geodéziai 
alappontként. A mérést 
követően az itt kialakított 
katonai emlékparkot is 
megtekintették hallgatóink, 
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ahol több kiállítás idézi fel az 1848-as eseményeket, az első és második 
világháborút, 1956-ot és a magyar békefenntartók történetét. 
A terepgyakorlatba ebben az évben beépítettük a Meleghegy-
Kőszárhegy-Csókahegy elsőrendű háromszög mért irányainak és 
távolságainak ellenőrzését GPS-méréssel, ami két mérőtorony 
meglátogatását is jelentette.  

A DigiTerra-ról első kézből 
A DigiTerra Map és kisebb társa, a DigiTerra Exlporer szoftverek mára 
világszerte ismertek lettek. Sokan nem tudják, hogy e szoftverek 
„szülőhelye” a soproni egyetem, „szülőatyja” pedig Czimber Kornél, aki 
erdőmérnök hallgatóként kezdett foglalkozni ezzel a témával.  
E szoftverek iránti érdeklődés felkeltését szolgálta Dr. Czimber Kornél 
egyetemi docensnek, a soproni Földmérési és Távérzékelési Tanszék 
vezetőjének az egész napot kitöltő bemutató előadása 2012. május 23-án. 

Hallgatók a pulpituson – szakkollégiumi nap 
2012. június 8-án hallgatói 
előadásokra került sor azzal a 
céllal, hogy hallgatóink 
gyakorlatot szerezzenek a dia-
bemutatók készítésében, 
fejlődjön előadókészségük, 
legyenek képesek élőszóban is 
színvonalasan bemutatni az 
elvégzett munkát. Hallgatóink 
nemcsak a terepi munkát és az 
irodai munkát végezték pozitív 

hozzáállással, de bemutató-készítésben, a prezentációban is jeleskedtek. 
Előadók voltak: Bődy András, Hanó Péter, Halmay Tibor, Magyaros 
Ádám, Laczkó Noémi - Ócsai Attila, Badacsonyi Róbert, Varga Ádám, 
Végh István – Wéber Mónika, Kepes Ádám, Unoka Krisztián. Az 
előadásokat egy pörköltfőzés „színesítette” az iskolaudvaron. 
  

Előadás a MOM-ról és a pörgettyűs teodolitról 
2012. június 13-án délután Tóth Lajos villamosmérnök volt a vendégünk, 
aki "A Süss-gyártól a MOM-parkig" címmel tartott előadást és bemutatót. 
Az előadás a hazai geodéziai műszergyártás történetéről adott átfogó 
képet. 
A Süss-féle mechanikai műhelyből nőtte ki magát a Magyar Optikai 
Művek, amely az 1930-as évektől egészen az 1980-as évek végéig nagy 
szériában gyártott geodéziai műszereket, amelyek világhírűvé tették. 
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