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elsősorban az építési beruházásokhoz kapcsolódó geodéziai feladatok szempontjait érvényesítve ismertetjük. 

Bemutatunk néhány tipikus műszert és műszertartozékot. Foglalkozunk az elérhető pontossággal. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
szerző írásos engedélyével lehetséges. 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

6. A lézertechnika, és mérnökgeodéziai alkalmazása  .........................................................................  1 
1. 6.1 Bevezetés  ........................................................................................................................  1 
2. 6.2 A lézerrel kapcsolatos alapfogalmak  ...............................................................................  1 
3. 6.3 A lézer mérnökgeodéziai alkalmazása  ............................................................................  3 
4. 6.4 Összefoglalás  ................................................................................................................  13 





   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. fejezet - A lézertechnika, és 
mérnökgeodéziai alkalmazása 

1. 6.1 Bevezetés 

A modul a lézertechnika alapjaival, majd annak mérnökgeodéziai alkalmazásával foglalkozik. Az első részben a 

lézernek, mint fényforrásnak a legfontosabb tulajdonságait foglaljuk össze. Ezt követi a geodéziai 

alkalmazásokat bemutató rész a műszerek és segédeszközeiknek az ismertetésével. Vázlatosan szó lesz a 

műszerekkel elérhető pontosságról, és a megoldható feladatokról. 

A modulból tehát megismerhetik: 

• a lézer legfontosabb tulajdonságait 

• a lézerosztályokat 

• a leggyakrabban használatos műszereket 

• a lézerfény detektálásának eszközeit 

• az elérhető pontosságot 

• a lézer néhány tipikus építési beruházási (építési geodéziai) alkalmazását. 

Ezeknek az alapvető ismereteknek a birtokában képesek lesznek: 

• az építési beruházás területén, kültéren és beltéren egyaránt jelentkező kitűzési, ellenőrző mérési feladatatok 

megoldásához alkalmas műszerek kiválasztására 

• a feladathoz szükséges mérőfelszerelés célszerű összeállítására (műszerek és detektorok, optikai segédelemek 

stb. kiválasztása) 

• a mérések pontosságának tervezésére. 

2. 6.2 A lézerrel kapcsolatos alapfogalmak 

A laser, magyarul általánosan elterjedt írásmóddal a lézer, a Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation kifejezés szavainak kezdőbetűiből alkotott angol mozaikszó és egy indukált emisszió elvén előállított 

fényforrást jelöl. 

1916-ban Albert Einstein a kvantum átmenetekkel foglalkozva (feketetest sugárzás magyarázata) a stimulált 

emisszió lehetőségét fogalmazta meg (http://www.chem.elte.hu). A lehetőséget felvető közlés után sokáig kellet 

várni arra, míg az első kutatónak, Theodore Maimannek 1960-ban sikerült a Hughes Research Laboratories-ban 

az első lézert megalkotnia és a lézerjelenséget produkálnia. A prototípus lézerközege, amelyben a lézereffektus 

lejátszódott, rubinkristály (Cr2O3 -mal szennyezett Al2O3 kristály) volt. A rubinlézer 694,3nm hullámhosszú 

fényt bocsátott ki, ez az elektromágneses spektrumban (a hétköznapok nyelvén) a mélyvörös színnek felel meg. 

A további sikeres kísérletek, amelyek egyre változó anyagú és halmazállapotú lézerközegekben folytak vezettek 

oda, hogy manapság a mindennapi élet szinte minden területén, anélkül, hogy gyakran tudnánk róla, a fényforrás 

számtalan alkalmazásával találkozhatunk. Ez vonatkozik a méréstechnológiai (geodéziai) alkalmazásokra is. 

Ebben a modulban csak az építési beruházás geodéziai feladataira való alkalmazásokat emeljük ki. 

A lézereket több szempont szerint csoportosíthatjuk. Ilyen szempontok: 

• a működés módja 

• a kisugárzott hullámhossztartomány 

• az aktív közeg halmazállapota 

http://www.chem.elte.hu/
http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/Rubint.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/Kristaly.htm
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• a kisugárzott fény intenzitása 

• a gerjesztés módja 

• a kisugárzott teljesítmény. 

A működés módja szerint megkülönbözetünk impulzusos, folytonos és kvázifolytonos lézereket. Impulzusos 

lézerek pl. a festéklézerek, a rubin lézer stb. Folytonos lézerek pl. a hélium-neon gázlézer, a széndioxid lézer. A 

kisugárzott hullámhossztartomány szerint vannak az ultraibolya (UV), a látható, és az infravörös (IR) 

tartományban sugárzó lézerek. Az aktív közeg halmazállapota szerint lehetnek szilárdtest, folyadék és 

gázlézerek. A kisugárzott fény intenzitása szerint megkülönböztetünk nagyintenzitású és kisintenzitású 

lézereket. Megállapodás szerint egy lézert nagyintenzitásúnak tekintünk I=106 W/cm2 intenzitás fölött. A 

gerjesztés módja lehet elektromos gerjesztés (ez a leggyakoribb), fénnyel való gerjesztés (pumpálás), 

rádióhullámokkal való gerjesztés, kémiai gerjesztés stb. A kisugárzott teljesítmény szerint a lézereket 

lézerosztályokba sorolhatjuk. Ez utóbbi fontos szempont lehet pl. egy műszer vásárlásakor. 

A lézerosztályok: 

I. lézerosztály: ide olyan alacsony teljesítményű lézerek tartoznak, amelyek normál működési körülmények 

között nem bocsátanak ki veszélyes sugárzást, mert teljesen zártak, vagy zárt dobozban működnek. Ilyen 

lézereket alkalmaznak a lézernyomtatókban, a cd lejátszókban, stb. 

II. lézerosztály: az ide tartozó lézerek fénye már kilép a rezonátorból, de a kisugárzott teljesítmény még nem éri 

el az 1mW-ot. Az ilyen fény ha huzamosabb ideig éri a retinát, akkor akár látáskárosodást is okozhat. A szem 

automatikus pupillareflexe (aminek 0,25 s a reakcióideje), azonban megvédheti a retinát a sérüléstől. Ebbe a 

lézerosztályba tartozó lézerek pl. a kisebb He-Ne lézerek. 

II.a lézerosztály: az ide tartozón lézerek fénye is kilép a dobozból, ezért a szembe kerülhetnek. Teljesítményük 

kevesebb, mint 1mW, és csak 1000 másodpercnyi közvetlen megvilágítás után képesek a szemben maradandó 

károsodást okozni. Ilyen lézerek találhatók pl. a vonalkód olvasókban. 

III.a lézerosztály: ide a 1-5 mW közötti teljesítményű lézerek tartoznak. Ha a nyaláb csak kis ideig (másodperc 

törtrészéig) éri a szemet, akkor nem okoznak maradandó károsodást. Hosszabb behatás esetén, vagy pl. 

műszerek okulárisán átnézve, nagy eséllyel károsítják a szemet. Ilyen lézer dobozán (vagy a szobában, ahol a 

lézert működtetjük) figyelmeztető táblát kell elhelyezni. Ezen a táblán fel kell hívni a használó figyelmét arra, 

hogy a lézerfényt mások szemébe irányítani nem szabad. Ilyen lézerek pl. a nagyobb teljesítményű He-Ne 

lézerek. 

III.b lézerosztály: olyan folytonos üzemű lézerek, amelyek teljesítménye 5mW és 500mW között van. Ide 

tartoznak a 0, 25s-os impulzusos lézerek közül azok, amelyek kevesebb, mint 10j/cm2 energiasűrűségű nyalábot 

bocsátanak ki. Fényük közvetlenül a szembe jutva biztos látáskárosodást okoz. Még szórt vagy falról visszavert 

fényük is veszélyes. Ezeket a lézereket előzetes tájékoztató után, a lézerekre vonatkozó biztonsági szabályok 

ismeretével nem rendelkező személy is működtetheti, de csak védőszemüvegben! 

IV. lézerosztály: az ide tartozó lézerek folytonos üzemben 500mW-nál nagyobb teljesítményűek vagy 0, 25s-os 

impulzusüzemben 10j/cm2-nél nagyobb energiasűrűséggel rendelkeznek. Az ilyen lézersugár veszélyes a 

szemre, a bőrre és tüzet is okozhat. (ez még a visszavert/szórt fényükre is igaz.) Ilyen lézer pl. a széndioxid 

(CO2) lézer. 

Az elektrooptikai távmérők (a mérőállomások távmérő egységei) nagy részében félvezető lézerek sugároznak. 

Ezek azonban nem tévesztendők össze a szilárd halmazállapotú lézerekkel. A félvezető eszközök két egymásra 

rétegelt félvezetőanyagból állnak (lásd még Ga-As dióda és elektrooptikai távmérés). A félvezetőlézernek két 

kiemelkedő tulajdonsága van: nagy hatékonysága és kis mérete. Ez tette lehetővé például a kezdetben 

nagyméretű és nagy súlyú elektrooptikai távmérők súlyának és méreteinek csökkentését. A geodéziai 

műszerekben használt félvezetőlézerek a piros és az infravörös tartományokban dolgoznak. 

A lézerfény legfontosabb tulajdonságai, amelyek méréstechnikai faladatok megoldására is alkalmassá teszik: 

• a kis divergencia, a lézerfény nagyrészt párhuzamos fénysugarakból áll, nagyon kis szóródási szöggel 

(kisebb, mint 10-3 radián). Ezzel nagy energiasűrűség érhető el szűk sugárban, a sugár által megtett távolságtól 

függetlenül 
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• egyszínűség (monokromatikusság), a lézersugár egy olyan elektromágneses hullám, amely közel egyetlen f 

frekvenciájú (vagyis egyetlen hullámhosszú) összetevőből áll 

• idő- és térbeli koherencia, a lézer által kibocsátott hullámok fázisa a sugár minden keresztmetszeténél 

azonosak 

• polarizáltság, a lézer által kibocsátott hullámok mágneses mezejének iránya 

• folytonosság: a lézerfény lehet impulzusos vagy folytonos, az utóbbiak használatosak a geodézia 

műszerekben (a méréstechnikában). 

Azokban a geodéziai feladatokban, amelyekről a következő részben lesz szó elsősorban a folyamatos 

üzemmódú lézerműszerek használata előnyös. Közülük is elsősorban a He – Ne lézert tartalmazók, mert kis 

teljesítményűek (0,5 – 10 mW), kis divergencia szögűek (Θ 10-2 – 10-4 radián), a látható tartományban 

sugároznak (λ = 632,8nm, így vizuálisan is detektálhatók), megfelelő a hatótávolságuk. A rezonátoruk, a 

tápegységük kis terjedelmű, és csekély súlyú. Üzembiztosak, hosszú élettartamúak a rezonátoraik (5-10 000 

üzemóra), és könnyen kezelhetők. 

3. 6.3 A lézer mérnökgeodéziai alkalmazása 

A lézerek megjelenésével, 1960 óta, a műszaki és tudományos élet egy olyan új típusú fényforráshoz jutott, 

amely, ahogy ezt az előző pontban láttuk, lényegesen különbözik bármely hagyományos fényforrástól. 

Az előzőekben azt is tanulhattuk, hogy nagyon széleskörű a lézerek mindennapi alkalmazása, és ez elmondható 

saját szakterületünkre vonatkozóan is. A lézer első, és nagy hatása az elektrooptikai távmérésben jelentkezett. 

Ezzel a fényforrással ellátott műszerek a hatótávolságot illetően is versenybe szállhattak a mikrohullámú 

távmérőkkel. A fejlődés nem állt meg és egyre több alkalmazást talált a szakterületünkön is. Nem cél ezeket 

most ebben a fejezetben mind számba venni, mert nem férne el a modul terjedelmi korlátai miatt. Ezért most 

elsősorban azokkal a műszerekkel és technikákkal ismerkedjünk meg, amelyek az építési beruházások 

feladatainak megoldására alkalmasak. 

Ezek közül kitüntetett figyelmet szánunk a különböző kitűzési feladatokban használható műszereknek. Az előző 

modulban (MGE 5) a megoldások ismertetésében a hagyományos geodéziai műszerek-eszközök szerepeltek. 

Ezekkel természetesen sok feladatot lehet gazdaságosan, pontosan és viszonylag gyorsan elvégezni. Bizonyos 

feltételek mellett azonban a tradicionális műszerek lézer műszerekkel helyettesíthetők. 

Az eredmény rendszerint: 

• a mérések gyorsaságának növekedésében, 

• az egyszerűbb terepi adatgyűjtésében (one man technic, „egyemberes” technika) 

• az irányított, kontrollált műveletbe való gyorsabb és közvetlen beavatkozásban jelentkezik. 

A lézer most megismert tulajdonságinál fogva, ha alkalmas mérőberendezésbe szereljük, akkor a következő 

építési geodéziai feladatok megoldására használható: 

• kitűzések, ellenőrző mérések során, a vonatkozási (referencia) egyenes, ill. sík kijelölésére 

• mozgás- és alakváltozás mérések során, a referencia egyenes, ill. sík kijelölésére 

• dinamikus folyamatok (pl. földmunkagépek) vezérlésére. 

A lézerrezonátorból kilépő fénysugarat optikai műszereken át vetítjük a munkatérbe. A műszerek lehetnek 

önálló (speciálisan a felsorolt célokra kifejlesztett) lézerműszerek és hagyományos geodéziai műszerek, 

amelyeket valamilyen módon összekapcsolunk a lézersugárral (rezonátorral). 

Az önálló műszereknek különböző feladatok megoldására alkalmas fajtáit kínálják a műszergyártó cégek. Így 

lehetnek: 

• egyenest kitűző műszerek (hibás szakmai zsargonnal vonalkitűzők), 
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• lézerteodolitok 

• lézerszintezők 

• libellás, 

• kompenzátoros és 

• rotációs felépítésűek 

• lézervetítők. 

Egyenes kitűzők 

 
6-1. ábra. Egy régi típusú egyenes kitűző műszer 

 
6-2. ábra egy korszerűbb műszer 

Tipikus műszereket mutat a két ábra, amelyeket elsősorban csőfektetéseknél alkalmaznak. Nem rendelkeznek 

tengelyrendszerrel, de a támasztó lábak hosszának a változtatásával és a műszereken található érzékelők 

beállításával, bizonyos korlátok között lehetővé teszik vízszintes és a vízszintestől eltérő dőlésszögű egyenesek 

néhány fok pontos beállítást. A korszerűbb műszereken a vonalas létesítmények esetében megszokott, 

százalékos érték beállítása is lehetséges. Vízszintes irányban a kitűzendő tengely (egyenes) másik végpontján 

elhelyezett céltárcsára irányozva állítható be a műszer. 
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6-3. ábra a Zeiss LFG 1 műszere 

A 6-3. ábrán látható Zeiss LFG 1 egyenes kitűző műszer az előbb bemutatott műszereknél hatékonyabb 

megoldást tesz lehetővé. Szerkezete sokban hasonlít a hagyományos műszerekéhez. A szokásos 

tengelyrendszere, ill. a tengelyek körüli forgatási lehetőség biztosítja a lézersugár vízszintes értelemben 

tetszőleges, magassági értelemben korlátozott térbeli helyzetbe állítását. A műszer fekvő tengelye külpontos, és 

az ábra jobb oldalán látható un. tangens csavarral forgatható a fekvő tengely körül. A csavaron elhelyezett 

osztások segítségével a távcső dőlése fokban vagy százalékban állítható. Vízszintes köre segítségével néhány 

perc pontos iránymérés (irány kitűzés) végezhető. 

A műszer ábráját megtekintve az önálló lézerek tipikus szerkezeti megoldását figyelhetjük meg. A műszereket 

két távcsővel szerelik fel, ezt az ábra is jól szemlélteti. A felső, a rezonátorra szerelt távcsővel az un. irányzó 

távcsővel a hagyományos műszerekhez hasonlóan tudunk célozni, irányozni. A másik, a rezonátor alá szerelt un. 

kollimátor távcső. Feladata nem az irányzás, hanem a lézersugár divergenciájának csökkentése, és a fény 

sugárzása. 

 
6-4. ábra kollimátor távcső (forrás Fialovszky) 

Az árából látható, hogy a divergencia csökkentés ára a lineáris nagyítás növekedése. Mégis van nyereség, mert a 

lecsökkent divergencia következtében – a kezdeti, kilépő nyalábátmérő növekedése ellenére – az eredetinél 

messzebb juttatható a nyalábolt fény. 

Lézerteodolitok 
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6-5. ábra Lézerteodolit 

Ezek a műszerek szerkezeti felépítésüket tekintve teljesen megegyeznek a hagyományos geodéziai műszerekkel. 

Vízszintes és magassági körrel rendelkeznek, így a hagyományos műszerekhez hasonlóan használhatók. 

Mégsem terjedtek el a gyakorlatban, mert a hagyományos műszerek lézerrel kombinálva jobban kihasználhatók, 

mint ezek a speciális fejlesztések. 

Lézerszintezők 

Az önálló lézerteodolitokkal szemben az önálló lézerszintezőknek sokkal kiterjedtebb a használata. A 

hagyományos műszergyártók mellett számos kisebb-nagyobb cég kínálja a piacon a gyártmányát. 

 
6-6. ábra Libellás lézerszintező 

Kezdetben voltak kísérletek önálló libellás műszerek fejlesztésére (6-6. ábrán láthatóhoz hasonló felépítésűek), 

de jelenleg szinte csak kompenzátoros műszerek kaphatók a piacon 
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6-7. ábra kompenzátoros szerkezetű lézerszintező 

A kompenzátoros szerkezeti megoldás nagyon egyszerűvé teszi a használatukat. Nem kell különösebb 

szakképzettség, hogy a műszert használatba vegye valaki. Ha a műszer még ki van egészítve rotációs szerkezeti 

résszel, amely lehetővé teszi, hogy a munkatérben bárhol, bármikor legyen egy referencia jel, akkor – sarkítva a 

dolgokat - még szakember sem kell a feladat megoldásához. 

 
6-8. ábra rotációs lézer szintezőműszer 

Természetesen a referencia jel magasságának az építési beruházás magassági rendszerében való meghatározását 

csak szakember végezheti el. 

A hagyományos műszerek lézerekkel való kiegészítését, az un. ipari célokra fejlesztett lézerek megjelenésével 

egyidejűleg kezdte alkalmazni műszergyártók nagy többsége. A céljuk ezzel nekik is az volt, hogy az 

egyszerűbb feladatok (egyenesek, síkok stb. kitűzése) megoldása ezzel a „műszerkombinációval” gyorsan és 

kevesebb segéderővel elvégezhető legyen. Kezdetben a műszer távcsövére szerelték a lézerrezonátort (a 

„lézercsövet”). Ezzel a megoldással két gond volt. Először, a rátéttávmérők kezdeti megoldásához hasonlóan, 

nem gondoltak arra, hogy a műszer egyes szerkezeti részei (pl. a fekvőtengely) olyan többletterhelést kapnak, 

amellyel eredetileg a konstruktőrök nem számoltak. Másodszor a műszert nem lehetett a lézersugárzás 

bekapcsolása után használni. Először tehát el kellett végezni az irányzást, majd utána bekapcsolva lézert 

kezdődhetett a mérés. 

A száloptika megjelenésével az előbb felsorolt nehézségek elmúltak. A rezonátort a távcsőtől függetlenül 

helyezik el, rendszerint a műszerállvány lábain, nagymértékben tehermentesítve ez által a műszert. 
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6-9. ábra Leica T2 teodolit lézeres mérésre felkészítve 

A fénynyalábot száloptikán keresztül vezetik közvetlenül a műszerbe. Ilyenkor viszont az alap (a standard) 

okulárist lézer okulárissal kell kicserélni. Abban helyezik el azt a szűrőt, aminek a közbeiktatásával, úgy lehet 

irányozni, hogy közben a lézersugarat is látjuk 

 
6-10. ábra Leica (Wild) lézerokuláris 

A mérések végrehajtásakor a lézersugár helyzetét érzékelni (detektálni) kell. A lézersugár (lézernyaláb) 

érzékelése: 

• a kimenő teljesítményétől 

• az iránystabilitásától 

• a fókuszállás módjától 

• a nyaláb felbontásától (pl. hengerlencse) 

• a mérés körülményeitől 

• a mérés gyorsaságától stb. és 

• a feladathoz előírt pontossági követelményektől 

függően történhet vizuálisan (szabad szemmel) vagy elektromosan. 

A vizuális érzékeléshez különféle segédeszközökre van szükség. Az egyenes (az irány) kitűzésekhez 

használhatók a hagyományos gyakorlatban alkalmazott jeltárcsák. Praktikusabb azonban a konkrét mérés 

céljához jobban igazodó jelek használta. Ilyenek kaphatók a piacon, de lehet önállóan szerkeszteni is 
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6-11. ábra jeltárcsák lézeres mérésekhez 

Anyaguk lehet fényt át nem eresztő, de célszerűbb, ha az transzparens (áttetsző). Könnyebb detektálni a 

lézerjelet a jeltárcsa mögül. Így van egyfajta fény-szűrőnk is, és pontosabban tudjuk a jelet beállítani, mondjuk a 

jeltárcsa közepére, mint szemből, vagy oldalról figyelve azt 

A magassági kitűzésekhez használható a „közönséges” szintezőléc, vagy bármilyen osztott skála is, esetleg az 

előbb bemutatott jelek közül néhány. Ha kitűzéseket megelőzően magasságméréseket is kell végezni, akkor 

természetesen a szintezőléc vagy az osztott skála használható. 

Az elektromos érzékelők megnövelik a mérés pontosságát (objektivitását) és a hatótávolságát. Az adott 

hullámhosszra méretezett foto-elektromos érzékelők olyan környezetben is jelzik a sugárnyalábot, amikor az 

vizuális érzékeléssel (szabad szemmel) már nem látható. Különösen természetes (szép napsütéses időben), vagy 

nagy erejű mesterséges világítás mellett csökken rohamosan az érzékelés hatékonysága. 

Az elektromos érzékelők lehetnek: 

- sugárdetektorok 

- sík detektorok 

- elektromos mérőlécek automatikus kereső detektorral 

- többcsatornás érzékelők, helyzetjelző műszerekkel stb. 

 
6-12. ábra fotoelektromos érzékelők (detektorok) 
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A sugárnyaláb több célú felhasználását különböző optikai elemek alkalmazásával biztosíthatjuk. Ilyen, a nyaláb 

irányítását lehetővé tevő optikai eszköz, a már jól ismert sugártörő és sugárosztó prizmák: 

 
6-13. ábra sugártörő prizma 

 
6-14. ábra sugárosztó prizma 

Együtt egy műszerelemben: 

 
6-15. ábra 

A lézernyaláb formázásának és irányításának egyik fontos eszköze a hengerlencse. 

 
6-16. ábra hengerlencse 

Az ábrán látható a működési elve. A lencsére érkező D átmérőjű sugárnyaláb áthaladva a lencsén egy vonallá 

fajul. A lencse helyzetétől függően ez a vonal különböző térbeli helyzetbe hozható. Ha az ábrának megfelelően 

a nyalábot a 6.16 képen mutatott optikai elemen átvezetjük, akár egy „szálkeresztet” (vízszintes és függőleges 

referencia vonalat) jelölhetünk ki valamely munkatérben. 

A lézeres mérések pontossága függ: 

• a lézerfolt észlelési pontosságától 

• a fotoelektromos érzékelő pontosságától 
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• a lézer iránystabilitásától 

• a légkör refrakciós hatásától 

A szabad szemmel végzett érzékelés középhibája mv (Ódor 1981) alapján: 

 

T az észlelés távolsága 

mj a foltközép kijelölését jellemző középhiba, amelynek értéke függ még: 

• a folt átmérőtől 

• kontúrvonal élességétől 

• céltárcsa v. skála felépítésétől 

• fordítottan a megvilágítástól 

A fotoelektromos érzékelés nagyobb pontosságot ad, mivel érzékeny és szelektív (utóbbi következik 

monokromatikusságából), és a lézernyalábon belül az energia eloszlása normális, azaz a nyaláb közepén a 

legsűrűbb. 

A lézerfény, hullámhossza alapján, az elektromágneses spektrumnak a látható fény ill. azzal közeli tartományba 

(UV, ill. IR) tartozik. Mindazok a zavaró jelenségek, amelyeket korábbi tanulmányaikból (Fizika, Geodézia) a 

fénnyel és terjedésével kapcsolatban megismertek, fellépnek a lézeres mérések során is (vibráció, refrakció stb.). 

A fotoelektromos detektorok érzékenysége 0,01 mm körüli érték, a mérésekkel mégsem lehet elérni ezt a 

pontosságot, a külső körülmények mindig jelenlevő hatása miatt. 

A lézeres mérések megbízhatóságát ezek után a következő ml középhibával jellemezhetjük (Ódor, 1981): 

 

mf az érzékelő pontossága (a lézerfolt észlelésének pontossága) 

mi a lézer iránystabilitását jellemző középhiba 

mr a refrakcióból származó hiba. 

Az egyes hibaösszetevők értéke, tapasztalati adatok szerint, 1-2mm körüli érték. Ha ezeket az értékeket 

helyettesítjük be az összefüggésbe, akkor néhány mm körüli középhibát számíthatunk. Ez az érték nagyobb, mit 

a hagyományos műszerekkel elérhető pontosság. A lézeres mérések alkalmazásának előnye nem is ebben a 

dologban jelenik meg (az általános tévhittel szemben), hanem a gyorsaságában és gazdaságosságában (idő, és 

ember takarékos, nem igényel különösen drága műszerfelszerelést). 

A lézerműszerek sok faladat megoldásakor tudják kiváltani a hagyományos geodéziai műszereket. 

Néhány példán keresztül szemléltetjük a használatukat. 

A különböző optikai kiegészítő elemek megfelelő elhelyezésével pl. egy pillérsor beállítása (ideális esetben) 

leegyszerűsíthető: 
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6-17. ábra pillérsor állítása lézertechnikával (Forrás Kougija 1984) 

A lézerszintezőket gyakran használják földmunkák kitűzésénél és ellenőrző bemérésénél. Akár kézi munkával, 

akár földmunkagépekkel történik egy mestersége terepfelszín, vagy más alakzat kialakítása, a műszer jól 

alkalmazható, vizuális, vagy fotoelektromos érzékelés mellett egyaránt. Hasznos segítőtárs belső-, és külső 

terekben végrehajtott legváltozatosabb szerelési, építési munkálatok irányításakor: 

 
6-18. ábra lézerszintező ferde síkban 

Egyenes kitűző műszerek csatornák vagy más hasonló vonalas létesítmények építésénél alkalmazhatók. 
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6-19. ábra egyenes kitűző lézerműszer csatornaépítés irányításában 

Egyformán hasznos föld felett vagy a föld alatt végzett építési munkáknál. Leggyakrabban azonban alagutak, 

földalatti vasutak, valamint a mélyművelési bányák vágathajtásainál alkalmazzuk. 

 
6-20. ábra vágathajtás lézerirányítással (forrás Leica 2004) 

Az utóbbi képen az is látható, hogy a korszerű műszerekben már kompakt együttest alkot a lézer fényforrás és a 

geodéziai műszer (mérőállomás). Nem kell külön a rezonátor mozgatásáról, áramellátásáról és a műszerhez 

kapcsolásáról gondoskodni. Ezt a félvezető lézerek általános elterjedésének köszönhetjük (lásd 4. oldal). 

Napjainkban már valamirevaló műszergyártó cég nem hagyja ki műszerei tulajdonságainak ismertetésénél ezt a 

tulajdonságot. Természetesen ezekben a mérőállomásokban a lézer elsősorban a távmérést szolgálja (a távolsági 

információ hordozója), de ha a látható tartományban sugároz, akkor a fénysugár a kitűzés feladatait is segítheti. 

4. 6.4 Összefoglalás 

A modul első fejezetében egy speciális fényforrással, a lézerrel ismerkedhettünk meg. Áttekintettük, nagyon 

röviden, felfedezésének történetét, és legfontosabb tulajdonságait. 

A geodéziai alkalmazást bemutató fejezetben először a lézer használatának előnyeiről szóltunk, majd a 

műszerek ismertetése következett. Különböző szempontok szerint csoportosítottuk a műszereket, szem előtt 

tartva a geodéziai feladatokat. Röviden bemutattuk a lézernyaláb irányítására szolgáló optikai eszközöket. A 

lézerfény észlelését (detektálását) leíró részben megismerkedhettünk az észlelés módjaival, az ahhoz szükséges 

eszközökkel. Végül ismertettük a lézertechnikával elérhető pontosságot, és néhány tipikus feladat megoldását. 
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Önellenőrző kérdések: 

1. Milyen elven előállított fényforrást a lézer? (3. oldal) 

2. Milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk a lézereket? (3. oldal) 

3. Hány lézerosztály van, és miért szükséges ezeket ismernünk? (4. oldal) 

4. Mik a lézer legfontosabb tulajdonságai? (5. oldal) 

5. Miben jelentkezik a lézerrel szerelt műszerek előnye a hagyományos műszerekkel szemben? (6 .oldal) 

6. Milyen feladatok megoldására alkalmasak a lézerműszerek? (7. oldal) 

7. Mi a kollimátor távcső szerepe? (8. oldal) 

8. Milyen módon érzékelhető (detektálható) a lézer? (12. oldal) 

9. Mi a hengerlencse működési elve? (14. oldal) 

10. Milyen tényezőktől függ a lézeres mérések pontossága? (14. oldal) 

11. Milyen építési geodéziai feladatok megoldásában adhat segítséget egy lézeres műszer? (15-16. oldal) 
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