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5. fejezet - Az idő és a 
háromdimenziós tér megjelenítése 

1. 5.1 Bevezetés 

Ebben a modulban megismeri a térbeli adatok időbeli jellemzőinek ábrázolási módszereit, valamint a 

háromdimenziós tér megjelenítésének lehetőségeit. 

A korábbi modulok egyértelmű bizonyítékát adták annak, hogy a térbeli mintázatok megértéséhez feltétlenül 

szükséges a térképek alkalmazása. A térképek, akár papír, akár digitális térképről van szó, többnyire egy adott 

időpillanatra vonatkozó statikus állapotot rögzítenek. Ugyanakkor a térbeli mintázatok megértéséhez, azok 

kialakulásának és fejlődésének tanulmányozásához mindenképp szükséges az idő, mint negyedik dimenzió 

ábrázolása, illetve értelmezése. 

A számítógépes grafika fejlődésével párhuzamosan, a harmadik dimenzió megjelenítése is nélkülözhetetlen 

részévé válik a valós világ ábrázolásának. A harmadik dimenzió szintvonalak formájában már megjelent a 

térképeken, de ez még nem tekinthető 3D-s ábrázolásnak inkább 2.5 D-sként jellemzi a szakirodalom. 

2. 5.2 Az idő jellemzői a vizualizáció szempontjából 

A megjelenítés szempontjából fontos megemlíteni, hogy az idő jelentése több fogalmat takarhat. Az idő 

jelentheti azt az időpillanatot, amikor egy esemény lejátszódik a Földön, továbbá azt a pillanatot, amikor az 

adatbázisba bekerül egy adat (adatbázis idő), valamint vonatkozhat a megjelenítés idejére is. 

Az időben számos változót tudunk mérni. Változhat az objektumok helyzete, ezt a változást is tudjuk mérni, 

változhat az alakja, és változhatnak az objektumokhoz kapcsolható leíró adatok is. 

 
5.1. ábra. Az idő, mint attribútum 

Az idő kutatásának története a térinformatika területén: 

Időbeli adatbázis létrehozásának kérdései főként azzal foglalkoznak, hogyan tudjuk tárolni az időre vonatkozó 

adatokat magában az adatbázisban. Az ArcGIS-ben láthatunk erre néhány megoldást. 

Időbeli megjelenítés kérdésével a térképészek már régóta foglakoznak, és több módszert kidolgoztak a probléma 

megoldására, amelyeket ma már a gyakorlatba is kezdenek átültetni, ugyanakkor mindenképpen további 

kutatások is szükségesek ezen a területen. 

Időbeli elemzés egyre nagyobb jelentőséggel bír a mai világban, hiszen a katasztrófavédelem területén, a 

globális felmelegedés vizsgálatában nélkülözhetetlen az idősoros adatok elemzése, és az így nyert információk 

felhasználása a trend-elemzésben. 
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5.2. ábra. Adattípusok (Forrás: Tolnai, 2009) 

A térinformatikai adatmodellek fő jellemzője az, hogy az objektumokat a térben pont, vonalas, és felületi 

elemként tároljuk. Az adatbázisban ezekhez az elemekhez leíró adatként csatolhatjuk az időre vonatkozó 

adatokat, melyek tárolhatnak időpontra, időintervallumra, és időtartamra vonatkozó leíró adatokat. Ha a téridő 

síkot összekapcsoljuk, akkor mozgó pontok és felületek jöhetnek létre. 

Az adatmodellek fejlettségi szintjei az idő tárolása szempontjából négy típusba sorolhatóak: 

• A legegyszerűbb adatmodell egy adott időpontra vonatkozó adatot tárol. 

• A következő típus is statikus állapotképeket tárol idősorba rendezve, mely lehetővé teszi az időbeli változások 

vizsgálatát. 

• Az ezt követő típusban a változás már, mint entitás vagy objektum jelenik meg, a dinamikus változások 

rögzítése a cél, ez valódi időbeli struktúrát jelent. 

• A legfejlettebb szinten a folyamatok és események egyedi és komplex elemzése is lehetővé válik. (Juhász, 

2010) 

 
5.3. Modellek (Forrás: Tolnai, 2009) 

A térinformatikában az időre vonatkozó adatok modellezése párhuzamos a számítógépes tudományokban 

végbement ilyen irányú fejlesztésekkel. A modellezés iránya egyre inkább az időbélyeges rétegek 

alkalmazásáról (relációs adatbáziskora) áttevődik az esemény alapú modellezés irányába (hasonló az 

objektumokhoz). Az alapvető ötlet az, hogy a réteg/adattábla struktúrát felváltsa az esemény/objektum struktúra. 

Az időbélyeges téridő modellezésnek (Time stamping spatio-temporal modeling) több esete lehetséges: 

• A pillanatfelvételező modell (Snapshot Model, Armstrong, 1988): Ebben a modellben minden réteg egy téma 

időben homogén egységeinek gyűjteménye. A modell legnagyobb hátránya az inkonzisztens és redundáns 

adatokban rejlik. 

• Tér-idő kompozit modell (Space-Time Composites Model Langran és Chrisman, 1988): A valóságot úgy 

mutatja be, mint térben homogén és időben egységes objektumok csoportja a 2D térben. A modell a térbeli 

objektumok változásait egy időintervallumon belül mutatja be. A modell képes rögzíteni a térben, leíró 

adatokban, és az időben bekövetkezett változást, de nem képes a mozgás rögzítésére. Amikor az adatbázis 

frissítésére van szükség, akkor a modellben tárolt egységeket újra fel kell építeni. 
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• Tér-idő objektum modell (Spatio temporal Object Model, Worboys, 1992): A valóságot, úgy mutatja be, mint 

idő „atomokból” álló diszkrét objektumok csoportját, azáltal hogy a modell már nem egy háromdimenziós 

térben foglal helyet, hanem az idő, mint új dimenzió jelenik meg a modelltérben. Ezek a tér-idő atomok a 

legnagyobb homogén egységek. A modell képes tárolni az objektumok térbeli és időbeli leíró adataiban 

bekövetkezett változást, együttesen és egymástól függetlenül is. 

Az időbélyeges esemény alapú modellezésnek két fő területe van: 

• Esemény alapú tér-idő modellezés (Event-based spatio-temporal data model ESTDM, Peuquet and Duan, 

1995) esetén az időbélyeges rétegek tárolása azért történik, hogy egy esemény időbeli megfigyelésének 

idősoros változásait bemutassuk. A korábbi modellektől eltérően ebben a modellben a változást is tároljuk, 

tehát alkalmas az időbeli mintázatok és kapcsolatok elemzésére. 

• Tartomány alapú tér-idő adatmodell (Domain-oriented data models, Yuan 1994) lényege, hogy a térbeli 

objektumok komplex változásait kezelni tudják és az objektum azonossága megőrizhető legyen. 

 
5.4. ábra. Modellek (Forrás: Yuan, 2006) 

3. 5.3 Az idő ábrázolása térképeken 

Mint már a bevezetőben is említésre került a térbeli mintázatok megértésében, azok kialakulásának és 

fejlődésének tanulmányozásához mindenképp szükséges az idő, mint negyedik dimenzió ábrázolása, illetve 

értelmezése. Az idő térbeli térképi ábrázolásának - általunk ismert - első példája Minard térképe, melyen 

Napóleon Oroszország elleni hadjáratát mutatja be. A térkép több szempontból is zseniális, hiszen a térképről 

nemcsak az időbeli változásokat tudjuk leolvasni, hanem egyértelműen látható a francia hadsereg létszámának 

folyamatos és drasztikus csökkenése. A hadsereg útvonalának és létszámának párhuzamos ábrázolása mellett a 

térképen szerepel egy időjárási grafikon, amely egyértelműen rávilágít arra, hogy nemcsak az ütközetekben 

elszenvedett vereségek következtében csappant meg a francia sereg létszáma, hanem a rendkívüli hideg 

következtében is. 
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5.5. ábra Minard térképe (Forrás: math.yorku.ca) 

Ugyanakkor elmondható, hogy az idő megjelenítése térképeken igen nehéz feladat, hiszen gyakran a térkép 

olvashatósága, egyértelműsége szenved csorbát, valamint a térkép olvasójától is sokkal nagyobb hozzáértést 

igényel. A térbeli adatok bősége következtében azonban mindenképpen szükséges akár a bemutatás, akár az 

elemzés szempontjából az idő figyelembe vétele és ábrázolása. 

3.1. 5.4.1 A változás ábrázolása térképeken 

Az idő ábrázolása térképeken egyet jelent az objektumok változásának megjelenítésével. Ez a változás jelenheti 

egy objektum alakjának, leíró tulajdonságainak vagy mindkettőnek a változását. Például birtokrendezést 

követően megváltozik az objektumok alakja, és mint leíró adat, a tulajdonos is. Az erózió következtében 

megváltozhat a földhasználat. Amikor a térképeken ilyen változásokat szeretnénk ábrázolni, ezekre a 

változásokra kell fektetni a hangsúlyt. 

A változás dinamizmus egyik ábrázolási módszere a mozgásvonalak módszere (lásd. Kartográfiai 2. modult). A 

másik megoldás a színárnyalatok alkalmazása. Ez a módszer nagyon jól alkalmazható, amikor egy város 

fejlődését szeretnénk bemutatni. A régebben betelepült rész sötétebb, a mostanában beépített területek 

világosabb árnyalatúak. 

Kraak és Ormeling a következő kategóriákat különítette el: 

• Egyedi statikus térkép: Az ilyen térképek esetén speciális grafikus változók és jelek jelzik a változást 

• Statikus térképek sorozata: Az egyedi statikus térkép egy adott pillanatban történt „pillanat” felvételt jelent. 

Ezen térképek sorozata egy eseményt mutat be. Ügyelni kell arra, hogy a lehetséges térképek száma ebben az 

esetben korlátozott. 

• Animált térképek: A változást egy adatkeretbe történő egymás után levetített statikus térképek sorozatával 

érjük el. Az ilyen „térképeket” is tovább csoportosíthatjuk aszerint, hogy interaktívak-e vagy sem. 

Alternatív megjelenítési lehetőség az un. „tér-idő-kocka” (Kraak, 2003). A térbeli változás ábrázolása az xy 

tengely mentén történik, az idő pedig a z tengelyen jelenik meg. 

3.2. 5.4.2 Animáció 

A térképészek már a 60-as évek óta foglalkoznak animációval, de az áttörést a számítógépes grafika fejlődése 

jelentette a 80-as években, amikor lehetővé vált képek egymás után fűzése. A jelenleg is tartó fejlődés a 

térinformatika fejlődésével párhuzamosan megy végbe, hiszen az idő nagyon fontos tényező a modellezésben, a 

trend-elemzésben. Például az ArcGIS 10-ben lehetőség van az idő rögzítésére az adatbázisban. Amikor időbeli 

animációt tervezünk, akkor a megjelenési idő és esemény megtörténtének ideje összekapcsolódik. Az animált 
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térképek esetén fontos kritérium, hogy az animáció interaktív legyen és a szemlélő képes legyen valamilyen 

módon az egyes képeket újra megnézni, az idő „múlását”, változását befolyásolni. 

Léteznek olyan animációk, amikor az animáció nem kapcsolódik a jelenség megtörténtének idejéhez. Ebben az 

esetben az animációt a térbeli viszonyok bemutatására használják. Például a térképi rétegek egymásra vetítése, 

ugyanazon adat különböző tematikus módszerrel történő ábrázolása egymás után, repülés szimuláció létrehozása 

a nézőpont folyamatos váltásával. 

3.3. 5.4.3 Dinamikus változók 

A legfontosabb kérdés annak megértése, hogyan tervezhetjük meg legjobban az animációt úgy, hogy a 

felhasználó is megértse az ábrázolandó jelenség fejlődését és trendjét. A dinamikus változók fogalmát DiBiase 

és MacEachren vezette be (Kraak, 2003). Szerintük a dinamikus változók: az időtartam, a sorrend, a változás 

mértéke, gyakoriság, a bemutatási idő és a szinkronizáció. 

Dinamikus változók: (Kraak, 2003) 

• Bemutatási idő: Ez a változó arra az időpontra utal, amikor a térképen egy változó megjelenik az animáció 

során. 

• Időtartam: Az animáció során az az időtartam, amíg egy változó állandó marad. 

• Sorrend: Ez a változó az egymás után levetített képek sorrendjére utal. Ez a változó mind az időbeli, mind az 

előző fejezetben említett egyéb animációk (pl. repülés szimuláció) esetén fontos tényező. 

• Gyakoriság: A gyakoriság az időtartammal függ össze, ugyanakkor a térképhasználók különálló változóként 

érzékelik, ezért kezelik a szakirodalomban is külön. 

• A változás mértéke: Ez azt mutatja meg, hogy az animáció során az egységnyi idő alatt végbemenő változás 

milyen mértékű. Egy animált térképen mind a hely, mind a leíró adat változhat, és ezek különböző mértékben 

változhatnak. A változás mértéke lehet állandó és változó is. 

• Szinkronizáció: A szinkronizáció két vagy több időbeli változó összefüggésére utal. Ez az ábrázolási mód 

alkalmazható kronologikusan egymáshoz kapcsolható adatkészletek megjelenítésében. 

A dinamikus változók közül Blok (2001) szerint az időtartam és a sorrend a legfontosabb. Ez a két változó 

megfelelően segít az animáció beszámoló jellegének a megtervezésében, és érthetővé tételében. 

Az animáció során sem szabad elfeledkezni a jelmagyarázatról. A jelmagyarázat, nemcsak, mint a térkép 

megértését szolgáló eszköz nélkülözhetetlen hanem, mint csatlakozó felület, szabályozhatja az animáció 

menetét. 

Az időbeli adat lehet ciklikus és egyenes (Kraak, 1997). A térképes animációk elmélete és gyakorlata még nincs 

teljesen kidolgozva. Még nem tökéletesen értjük, hogy hogyan értelmezi az animációt a térkép szemlélője. Az 

utóbbi időben azonban egyértelmű tendencia az animáció növekvő számú alkalmazása, gondoljunk csak az 

elektronikus atlaszokra. Egyre gyakoribb az animáció megjelenése a weben, ahol a különböző média playerek 

segítségével ezek lejátszhatók. Néhány ismertebb lejátszó a Flashplayer, Shockwave, és egyéb Javascriptes 

alkalmazások. 

3.4. 5.4.4 Az idő kezelése az ArcGIS segítségével 

Az idő térképeken történő megjelenésének problematikájával több évtizede számos kutató foglalkozik. A téma 

jelentőségét az is mutatja, hogy az ArcGIS szoftver legújabb változatában az idő kezelésére számos lehetőséget 

dolgoztak ki és a réteg tulajdonságok (Layer Properties) között megjelent az idő is. 

Az ArcGIS program használatával többféleképpen tárolhatjuk az időre vonatkozó adatainkat, ez az adat 

formátumától és a későbbi megjelenítési módszertől függ. 

• Mozgó objektumok: például a tengeri emlősök mozgásában rejlő térbeli mintázat bemutatására. 

• Az objektumok alakjának vagy nagyságának változása: a települések lélekszámának változásának 

érzékeltetése. 
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• Az objektumok színének változása: Egy betegség terjedésének érzékeltetése, a rétegszimbolika segítségével. 

• A raszter katalógus tanulmányozása: időjárás változás tanulmányozása, 

• Az időbeli változás megjelenítése grafikon segítségével. 

3.4.1. 5.3.4.1 Az idő attribútumainak tárolása 

Az idő vonatkozhat egy adott időpillanatra vagy egy időintervallumra. Ezek az értékek egyedi attribútumként 

tárolhatók az adatbázisban. Ezek az értékek felhasználhatóak arra, hogy meghatározott időpillanatokat 

ábrázoljunk a térképen. (Például földrengések ábrázolása: ez szabálytalan időközönként mért adat, vagy 

vízminőség ábrázolása: szabályos időközönként mért adat.) 

Amint már fentebb részletesen kifejtettük nemcsak időpillanatot ábrázolhatunk, hanem egy hosszabb 

időtartamot is. Ebben az esetben az időre vonatkozó attribútumokat két mezőben tároljuk. Az egyik mező, az 

időintervallum kezdetét tárolja, a másik értelemszerűen a végét. Ezek a leíró adatok, különböző típusú mezőben 

tárolhatók: dátum, karaktersorozat (string), és szám mezőben. 

Az ArcGIS 10.0-es verzióban a réteg tulajdonságok (Layer properties) kiegészültek az idő „füllel”. Ennek 

segítségével ábrázolni tudjuk az időt. 

 
5.6. ábra. Az idő a réteg tulajdonságok menüben 

A programban már található egy „idő csúszka” (time slider) is. Ennek segítségével képesek vagyunk idősoros 

animációt lejátszani. 

 
5.7. ábra. Az idő csúszka (Forrás:ESRI) 

3.4.2. 5.3.4.2 Hogyan támogatja a térbeli adatstruktúra az idő megjelenítését? 

Az objektumok időbeli változása kétféleképpen jeleníthető meg. Az egyik módszer, amikor minden objektum 

helye és alakja állandó, de a leíró adataik változnak. A másik lehetőség, amikor az objektumok helye és alakja 

az idővel változik. Azon objektumokat, amelyek helyüket és alakjukat változtatják, külön elemként kell 

tárolnunk az adatbázisban. Abban az esetben, amikor a leíró adat változik, szintén tárolhatjuk külön elemként, 

de lehetőség van relációs adatbázisban egy a többes kapcsolatot létrehozva, tárolni ezeket az adatokat. 
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A mozaik adatkészletek (mosaic dataset), olyan raszteres adatokat tárolnak, amelyek bemutatják egy adott 

időintervallum alatt bekövetkezett változást. Az egyik legjobb példa erre, a földhasználat változás vizsgálata. Az 

idő beállítása hasonlóan működik, mint az objektumok esetén, a réteg tulajdonságokban. 

A raszter katalógus rétegben olyan raszteres adatok tárolhatók, melyek az időben változnak. A hálózat elemzés 

segítségével a korábban tárolt megtett utak alapján optimális útvonal elemzés is elvégezhető, amelynek 

segítségével sokkal reálisabban tudja megtervezni a szoftver a várható időtartamot, és költségeket. Az ArcGlobe 

alkalmazás használatával videókat is elemezhetünk, például a közlekedési forgalomból adott időintervallumban 

rögzített felvételeket. Adatbázisban tárolt adatok is megjeleníthetők grafikon formájában. Az ArcGIS által 

támogatott formátumok a dBase táblák, geoadatbázisok, ArcSDE adatbázisok, és netCDF táblák. Az előbb 

felsoroltakon kívül még egyéb lehetőségek is rendelkezésre állnak, az idő kezelésére a programban. 

4. 5.4 A harmadik dimenzió ábrázolása a térképeken 

A minket körülvevő világ háromdimenziós. A térbeli struktúrák bemutatása azonban sok esetben praktikus 

okokra visszavezethetően csak kétdimenziósként jelenik meg a térképünkön. A térképeken eleinte a harmadik 

dimenzió alatt kizárólag a domborzatot értették. Ha a térképészet történetét vizsgáljuk és ezen belül a domborzat 

ábrázolás történetét egyértelműen látható, hogy ennek ábrázolása alakult ki a legnehezebben. Később jöttek létre 

a szintvonalas ábrázolások. Ma már azonban egyértelmű, hogy a térképészet illetve a térbeli információk 

bemutatásánál nagyon fontos a harmadik dimenzió. Ez az irányzat talán a Google Earth térnyerésével függ 

össze, ahol térben is szemlélhetjük a földfelszín domborzati viszonyait, valamint a mások által épített 3D-s 

modelleket. Ebbe az irányba mutat az OGC által létrehozott specifikáció a CityGML, amely kifejezetten a 

települések háromdimenziós ábrázolására fejlesztettek ki. 

A térkép eleve a minket körülvevő háromdimenziós világ kétdimenziós képe. Egy térképet akkor hívhatunk 

háromdimenziósnak, ha a térképen olyan rajzi eszközöket, megoldásokat alkalmazunk, melyek stimulálják az 

agyunkat, és ezáltal képesek vagyunk a harmadik dimenziót érzékelni. 

 
5.8 ábra. 3D-s ábrázolás 

A hagyományos topográfiai térképek nem tartalmaznak olyan grafikus elemeket, melyek elősegíthetik a 

harmadik dimenzió térben történő érzékelését. A domborzatárnyékolás például segíthet ebben, azonban ilyenkor 

a domborzatárnyékolás dominál a térképi tartalommal szemben, így terepi tájékozódásra nem annyira alkalmas. 

Ha a topográfiai térképet valamilyen terepi modellel együtt alkalmazzuk, akkor a térképi elemek és a felszíni 

viszonyok is egyaránt érzékeltethetőek. Ugyancsak ilyen hatást érhetünk el, ha a domborzatmodellre egy jobb 

felbontású ortofotót húzunk rá (drape művelet). A panoráma térképek is azon megoldások közé sorolhatók, ahol 

a térképészek, grafikusok mindenféle technikát megpróbálnak alkalmazni, hogy a harmadik dimenziót 

érzékeltessék. 
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5.9. ábra Panoráma térkép 

4.1. 5.4.1 A harmadik dimenzió ábrázolásának elméleti alapjai 

5.10.. táblázat - A harmadik dimenzió bemutatásának esetei Kraak nyomán 
 

A harmadik dimenzió megjelenítésére szolgáló módszerek 

valósághű 

bemutatás 
• földgömb 

• domborzatmodell 

• dombornyomású térkép 

háromdimenziósra 

emlékeztető 

bemutatás 

egy kép • kétdimenziós térképen, grafikus 

változók alkalmazása, melyek 

stimulálják az agyat 

• mentális térkép 

• mozgó parallaxis 

• virtuális valóság 

két kép • virtuális valóság 

• sztereogram 

• anaglif térképek 

• polarizáció 

több kép • lencsék 

• hologram 

• varifokális tükrök 

A háromdimenziós világ megjelenítését legjobban talán a dombornyomású térképeken tudjuk bemutatni. Ilyen 

térképeket már, a ma még igen drága, de már létező 3D-s nyomtatók segítségével is előállíthatunk. A harmadik 

dimenziót szemléltető ábrázolások egy, kettő, vagy több képet használhatnak fel. Az egyképesre példa a 

domborzatárnyékolás. A kétképesre legjellemzőbb példa a sztereogram, mely két sík kép segítségével 

létrehozott térhatású kép optikai illúzióját állítják elő, úgy, hogy a képek bizonyos százalékban ugyanarról e 

területről készültek (átfedéssel) és a hatást sztereoszkóp segítségével lehet érzékelni. Az anaglif kép témája két 

nézőpont felhasználásával készül, melyeket két különböző színréteggel jelenítenek meg ugyanazon a képen, így 

állítva elő a mélységérzetet, ha kétszínű lencsével rendelkező szemüveggel tekintjük meg őket. A többképes 

technika legismertebb példája, a Gábor Dénes által kifejlesztett hologram, mely a fény hullámtermészetén 
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alapuló olyan képrögzítő eljárás során jön létre, amellyel a tárgy struktúrájáról tökéletes térhatású, vagyis 

háromdimenziós kép hozható létre. 

 
5.11 ábra Anaglif kép. Forrás: http://www.fs.fed.us/gpnf/mshnvm/education/teachers-

corner/global/images/nasa/aster-st-h-anaglyph-x-hr.jpg 

A térképeken a leíró adatok bemutatására a grafikus változókat használjuk. Ezen változók segítségével bizonyos 

szempontból képesek vagyunk a harmadik dimenziót is érzékeltetni. 

 
5.12. ábra Grafikus változók (Kraak nyomán) 

A 3D-s térképek legjellemzőbb típusai a felszínmodellek. A felszínmodelleket már meglévő térinformatikai 

adatainkat felhasználva hozhatjuk létre. Vannak olyan számítógépes grafikus programok, melyeket nem 

kifejezetten e célból hoztak létre, de alkalmasak lehetnek ilyen modellek létrehozására. A legismertebb ilyen 
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szoftver a 3D Studio MAX. Ingyenes elérhető a Blender (www.blender.org). A Blenderbe is be tudjuk 

importálni a domborzatmodellünket, amelyet kiegészíthetünk előre definiált egyéb 3D-s modellekkel 

(növényzet, házak stb.) és teljes felszínmodellt hozhatunk létre. 

 
5.13. ábra Blender 

A felszín modellezésére használható a Terragen (http://www.planetside.co.uk/). A program jól kezelhető, és 

akár fotorealisztikus képeket is lehet vele létrehozni. Támogat számos domborzati modell állomámytípust, ami 

által valóságos terepeket is felhasználhatunk vagy készíthetünk. 

Kifejezetten 3D-s felszínmodellezésre tervezett szoftver a Visual Nature Studio, (http://3dnature.com/). A 

program digitális domborzatmodell és térinformatikai adatok felhasználásával fotorealisztikus képeket hoz létre. 

Segítségével mind a természetes, mind a mesterséges objektumok modellezhetők, mérettől és összetettségtől 

függetlenül. A programban jó néhány beépített komponens segíti a munkát: földfelszín típusok, felszínborítás, 

víz-, fény-, ég-, textúra, 3D-s objektumok. 

A legismertebb olyan, mindenki számára elérhető alkalmazás, amelyben a harmadik dimenzió is elérhetővé 

válik a Google Earth. Számos térinformatikai szoftver is képes kml fájlt generálni, amely a Google Earth-ben 

megjeleníthető. Ezenkívül léteznek más (ingyenes nem), kifejezetten térinformatikai programok is, melyek 

segítségével adatainkat 3D-ben megjeleníthetjük. Erre példa az ingyenesen letölthető GE-Graph for Google 

Earth (http://www.sgrillo.net/googleearth/gegraph.htm) program is. A program segítségével adatainkból kml 

fájlokat tudunk generálni, amit a Google Earth-be be tudunk hívni. 
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5.14 ábra. A GE-Graph 

Nemcsak a felszínt lehet modellezni, a városi környezet kiválóan alkalmas háromdimenziós modellezésre. Talán 

ez a terület, amely legdinamikusabban fejlődik. A Google és a Microsoft jelenlegi fejlesztései is ebbe az irányba 

mutatnak. 

Kifejezetten a mérnöki tervezésben alkalmazható az AutoCad Civil 3D. Amelyben légifotó alapján digitalizált 

3D blokk-modellt hozhatunk létre Az így kapott modellt georeferálva és a GIS-ben tárolt adatokkal feltöltve, 

fotorealisztikus modell jön létre egy adott településre. Ha utcaszintű modellt szeretnénk létrehozni, 

mindenképpen szükséges a lézerszkennelés által létrehozott pontfelhő alkalmazása, amelyből felépíthetjük, a 

3D-s blokk-modellt. 
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5.15. ábra Fotorealisztikus utcaszintű modell az AutoCAD Civil 3D-ben 

A CityGML, az Open GIS Consortium által fejlesztett szabvány. Nemcsak a városmodellek egyszerű grafikus 

megjelenítésére szolgál, hanem hangsúlyt fektet a szemantikus, különösen a tematikus tulajdonságok 

bemutatására. A modell része az aggregált terep modell, a növényzet, vizek, közlekedési hálózatok 

megjelenítése. A CityGML öt térszerveződési szint LOD (Level of Detail) szabványos és koherens 

reprezentációját definiálja (Szabó, 2010, http://kugel.bv.tu-berlin.de/typo3-igg/index.php?id=1532). 

A térszerveződési szintek: 

• LoD 0 – regionális, digitális terepmodell, 

• LoD 1 – város, régió, 

• LoD 2 – városi kerület, projektek, 

• LoD 3 – építészeti modell (külső), terepelemek, 

• LoD 4 – építészeti modell (belső). 
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5.16. ábra A CityGML ábrázolási szintjei. Forrás: http://kugel.bv.tu-berlin.de/typo3-igg/index.php?id=1532 

A virtuális valóság tulajdonképpen egy számítógépes környezet által generált mesterséges, vagy a fizikai 

valóság egy szeletének minél pontosabb utánzása, vagy a valóságban nem létező világ modellezése. Ilyen 

szimulációs eljárásokat az ipari tervezéstől az orvostudományon át a katonai kiképzésig széles körben 

alkalmaznak. 

 
5.17. ábra Virtuális valóság 

Természetesen tematikus adatok is ábrázolhatók háromdimenziósan. A jelek méretükben vagy magasságukban 

különbözhetnek, ez mennyiségi értékre utalhat, színük kifejezheti a minőségre vonatkozó ismérveket. Az 

adminisztratív területek esetén is jól alkalmazható ez az eljárás. A terület „magassága” valamilyen értékre utal. 

Ezt továbbfejlesztve folytonos felületet is létrehozhatunk. Erre láthatunk néhány példát a következő fejezetben. 

A kiterjesztett valóság (angolul augmented reality) a valóság egyfajta virtuális kibővítése, amikor a mobilunk 

kamerájával szétnézve egy adott környéken, megjelenik az éppen a kamerában látható boltok nyitvatartása vagy 

akár az adott irányban levő üzletek leírása és távolságuk. A legnépszerűbb, valóságkiterjesztő szoftverek 

futtatására alkalmas eszközök jelenleg a Google Android operációs rendszert futtató telefonok. Fontos 

előfeltétele a működésnek, hogy az adott készülék képes legyen a helymeghatározásra (például GPS 

segítségével) és arra, hogy „lássa”, merre néznek vele (iránytűmód, forrás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiterjesztett_val%C3%B3s%C3%A1g). 

4.2. 5.4.2 A harmadik dimenzió alkalmazása ArcGIS-ben 

Ebben a részben az ArcGIS térbeli modellezési lehetőségeivel fogunk megismerkedni. Ehhez a 3D Analyst 

modulra lesz szükségünk. Tools/Extension menüben állíthatjuk be a 3D Analyst elérhetőségét. 
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5.18 ábra 3D Analyst kiterjesztés 

Majd a szürke sávra kattintva jobb egér gombbal hívjuk elő a 3D Analyst helyi menüt. 

 
5.19. ábra 3D Analyst menüsor 

A bemutatáshoz egy olyan shp fájlt használunk, mely egy adott terepen felmért részletpontok x,y és z 

koordinátáit tartalmazza. Ahhoz, hogy megmondjuk, hogy azokon a területeken, ahol nincs mért pontunk, 

milyen jellemzőkkel bír a domborzat (pl. milyen a tengerszint feletti magasság, milyen a lejtőmeredekség, a 

kitettség) interpolációra lesz szükségünk. A különböző interpolációs technikákkal a térinformatikai 

tanulmányaink során már megismerkedhettünk. A mért pontokból a 3D Analyst segítségével, pillanatok alatt 

előállíthatjuk az adott terület domborzatmodelljét. Az ArcScene segítségével pedig virtuális térbeli modellként 

szemléltethetjük a mért pontok alapján létrehozott modellt. A mért pontok segítségével létrehozhatunk vektoros 

(TIN) és raszteres modellt egyaránt. 

 
5.20. ábra TIN modell létrehozása 
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5.21 ábra. IDW interpoláció alkalmazása 

Az így létrejött modell felhasználásával különböző térképeket tudunk készíteni a 3D Analyst különböző 3D-s 

elemzései alapján. A felület elemzése (Surface Analyses) almenüre kattintva láthatjuk, hogy ennek segítségével 

szintvonalakat (contour), lejtőmeredekséget (slope), kitettséget (aspect) és domborzatárnyékolást (hillshade) 

tudunk létrehozni. 
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5.22. ábra. 3D-elemzések térképi megjelenítése 

A 3D Analyst segítségével könnyedén végezhetünk láthatósági vizsgálatot is, ha a menüben a szemre kattintunk, 

megadva az A és B végpontot megrajzolja, hogy az adott A és B pont között meghatározott felszín feletti 

magasság esetén (alapbeállítás, 1) mi látszik, ugyancsak meg tudjuk határozni az adott vonal függőleges 

metszetét: 
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5.23. ábra. Láthatóság vizsgálata 

Az ArcGIS 3D Analyst modulján kívül, amely a térbeli viszonyok elemzésében segíthet, a 3D-s megjelenítés 

lehetősége is adott az ArcScene és az ArcGlobe alkalmazásával. 

A menüből megnyithatjuk az ArcScene-t. A bemutatott raszteres állomány egy, a Velencei-tó környékéről 

készült SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) felvétel. A felvételek ingyenes letölthetők. A felvételek 3 

szögmásodperc felbontású adatok, 1*1 fok kiterjedésű foktrapézonként adottak, *.hgt fájlformátumban, és 

tartalmazzák a magassági adatokat (Timár, 2005). 

 
5.24 ábra. Az ArcScene elérése a menüsorból 

Próbálja ki a navigációt az ArcScene-ben. Figyelje meg, hogy új alkalmazások találhatók itt. 

 
5.25. ábra. Navigáció különböző lehetőségei 

Elsőként a raszteres állomány színét állítjuk be (célszerű az elevation 1-et választani) a jelrendszer (Symbology) 

fülön, majd kattintsunk az alap magasság (Base Heigths) fülre. Ennek a parancsnak a segítségével beállíthatjuk, 

hogyan jelenjenek meg a képernyőn a 3D-s információk, vagyis a tárolt magassági értékek. 

Ebben a menüben, ha az „Obtain Heights from surface” beállítást választjuk, akkor a raszteres állományban 

tárolt magassági adatokból számítja a szoftver a felszín magasságát. 
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5.26. ábra. Alapmagasság beállítása 

A magasságkülönbségek érzékeltetésére, a Scene Layer-en, állítsunk be húszszoros függőleges torzítást. Ez a 

funkció a későbbiek során is nagyon hasznossá válhat, mivel abban az esetben, amikor egy olyan réteget 

szeretnék három dimenzióban ábrázolni, amelyben nincsenek magassági adatok, akkor a rendelkezésünkre álló 

domborzatmodellre ezen funkció segítségével „ráhúzhatjuk”. 

 
5.27. ábra. A függőleges torzítás beállítása 

Az eredmény nagyon látványos, de így a városok rétegünk a felszín alatt helyezkedne el, ezért ezen a rétegen is 

elvégezzük a Base Heights beállításokat. Így a város rétegünket ráhúztuk (drape) az SRTM rétegre, anélkül, 

hogy abban bármilyen magassági adatot tároltunk volna. 
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5.28. ábra. A torzított domborzatmodell 

A 3D-s megjelenítést azonban olyan adatok érzékeltetésére is fel tudjuk használni, melyek nem magassági 

adatokból származnak. Például vizualizálni tudjuk, hogy valamiből nagyon sok van. A z érték ekkor nem egy 

valós magassági érték, hanem egy képzetes tematikus leíró adat. Így képesek vagyunk pont, vonal és felületi 

objektumok tulajdonságait is ábrázolni. Ugyanezzel a módszerrel az egyes pontok leíró adatait, mint z értéket 

meghatározva, interpoláció segítségével képzetes felületeket is létrehozhatunk. A szakirodalomban a 

közigazgatási egységekre vonatkoztatott 3D-s ábrázolást prizmatérképnek is nevezik (Kraak, 2003). A 

következő néhány ábra Fejér megyére vonatkoztatva mutat be ilyen térképeket. 

 
5.29. ábra. Vagyon elleni bűncselekmények 
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5.30. ábra. Bűncselekmények száma a népesség arányában 

A fenti térképen jól látható, hogy az ilyen típusú térképekkel minőségi és mennyiségi leíró adatokat is 

megjeleníthetünk. A magasság a mennyiségi adatok bemutatására szolgál, a szín pedig elsősorban a minőségi 

jellemzőkre utal, ugyanakkor ebben az esetben is lehetséges a színekkel kifejezni a különböző osztályozási 

kategóriákat. 

 
5.31. ábra. A rengések rácselemre eső száma (forrás: Pődör-Kiszely, 2009) 

A fenti ábrán a 456-2003 évek közötti földrengések 1-1 rácselemre eső száma látható. Az ábrán látható oszlopok 

szemléletesen mutatják, hogy milyen sok földrengés jut 1-1 rengéses terület rácselemeire. A programcsomag 

lehetővé teszi a térkép forgatását, billentését, sőt mozgóképet is kaphatunk egymás utáni időszakok adatait 
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folyamatosan vetítve. Viszont az alaptérképhez tartozó elemek, pl. koordináta értékek, esetleg egyéb 

térképfeliratok olvashatósága jelentősen csökken. 

 
5.32. ábra. A Földrengések száma háromdimenziós felületként( Forrás: Pődör-Kiszely, 2009) 

Az egy négyzetrácsra eső földrengések számát felületnek tekintve jött létre az 5.32. ábra. Ebben az esetben a 

földrengések összes száma megfelelhet egy képzetes háromdimenziós felület térbeli komponensének a z 

értéknek. Ezt felületnek tekintetve, és 1000-szeres torzítást alkalmazva jött létre a fenti ábra. Szemléletesen 

láthatók az aktív területek (Dunaharaszti, Kecskemét, Móri-árok, Eger, Jászság). 

4.3. 5.4.3 A harmadik dimenzió lehetséges alkalmazása tervezési 
feladatokban 

A következő ábra egy szélerőmű park tervezési feladatainak kapcsán készült. Ebben az esetben a korábban is 

használt SRTM állomány felbontása már nem igazán megfelelő, illetve az ArcScene-ben beépített funkciók 

kihasználásával nem érhető el olyan látványos modell, ami esetlegesen az érintettekkel történő tárgyalás során 

felhasználható lett volna. 



 Az idő és a háromdimenziós tér 

megjelenítése 
 

 22  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
5.33. ábra Szélerőmű park tervezett helye ArcScene-ben 

 
5.34. ábra. A modellépítés folyamata 

Ezért egy egyszerűbb megoldást alkalmazva a Google Earth-be beimportálva a tervezett szélerőmű park helyét, 

az ott lévő domborzatmodellt kivágva és azzal a Google Sketchup-ban tovább dolgozva fel lehet építeni a 

szélerőmű park modelljét. Ehhez fel lehet használni a Google Warehouse-ban tárolt számos 3D-s modell 

valamelyikét. Az így létrejött modellt kml fájlként megnyitva a Google Earth-ben, viszonylag látványos 

megoldást kapunk. 
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5.35. ábra. A kész modell a Google Earth-ben 

Ami már kifejezetten nem térképészeti megoldás, de valamilyen képfeldolgozó szoftverrel a terepen készített 

képeket és a Google Earth-ben ugyanarról a helyről és a megépített modellt tartalmazó területről, ugyanazzal a 

szöggel készített pillanatfelvételt összemontírozva, és a domborzati elemek segítségével arányossá téve, egy 

látványtervet kapunk a tervezett szélerőmű parkról. 

 
5.36. ábra. A két képet összemontírozva valósághű képet kaphatunk. 
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5. 5.5 Összefoglalás 

A modulból megismerhette a harmadik és a negyedik dimenzió szerepét a térképészetben és a 

térinformatikában. Mind a harmadik, mind a negyedik dimenzió ábrázolása nagyon nagy változásokon ment 

keresztül, és bizonyos, hogy ezen a területen a továbbiakban is dinamikus fejlődés várható. 

Önellenőrző kérdések: 

Hogyan modellezhetjük az időt a térképeken? 

Hogyan jelenik meg az idő az adatbázisban? 

Milyen funkciókkal rendelkezik a 3D Analyst? 

Hogyan készíthetünk 3D-s modellt a Google Earth segítségével? 
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