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Kivonat 

Ebben a modulban először megfogalmazzuk a mozgásvizsgálatok célját és feladatait. Ezt követően 

megismerkedünk a mozgásvizsgálati mérések tervezésével, majd a vízszintes és magassági mozgásvizsgálatok 

geodéziai módszereivel. Végül a mozgásvizsgálati mérések feldolgozásával, az eredmények értékelésével és 

ábrázolásával zárul a modul tananyaga. 

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

szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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10. fejezet - Mérnökgeodéziai 
mozgásvizsgálatok 

1. 10.1 Bevezetés 

Ebben a modulban mozgásvizsgálatokkal ismerkedhetünk meg. A mozgásvizsgálatokat kizárólag mérnöki 

létesítmények működése során fellépő mozgások meghatározására, értelmezésére és ábrázolására korlátozzuk. 

További megszorítást jelent, hogy a sokféle vizsgálati lehetőség közül csak a geodéziai módszereket fogjuk 

tárgyalni. A tárgyalt módszerekkel nem csak térbeli helyzetváltozást, hanem alakváltozásokat (deformációk) is 

meghatározhatunk. A modul tananyagának az elsajátításához a tantárgy korábbi moduljainak az alapos 

ismeretén túl feltétlenül jártasnak kell lenni a geodéziai hálózatok és a kiegyenlítőszámítás tantárgyak 

témaköreiben is. 

A modulban megfogalmazzuk a mozgásvizsgálatok célját és feladatát. A mozgások lefolyása bonyolult 

folyamat, a geodéziai módszerek csak feltételek megfogalmazásával alkalmazhatók. Ezért meg kell 

ismerkednünk a mozgások geodéziai módszerekkel való meghatározásának modelljével és alapelveivel. 

Ezt követően megismerik a mozgásvizsgálati mérések: 

• tervezésének folyamatát, 

• a módszerek kiválasztásának szempontjait, 

• a mérések pontossági követelményeit. 

• a vízszintes mozgásvizsgálati mérések módszereit, 

• a magassági mozgásvizsgálati mérések módszereit, 

• a mérési eredmények feldolgozásának, az eredmények értékelésének a módszereit. 

A modul tananyagának elsajátítása után képesek lesznek: 

• különböző mérnöki létesítmények mozgásának, deformációjának meghatározására, 

• a mozgásvizsgálati mérések eredményeinek az értékelésére, 

• a mozgásvizsgálatok eredményeinek számszerű és grafikus ábrázolására. 

2. 10.2 A mozgásvizsgálatok célja és feladata 

A mérnökgeodéziai gyakorlatban sokszor felmerül az igény építmények, épületszerkezetek technikai 

szerkezetek és egyéb objektumok terhelés, hőmérséklet stb. hatására bekövetkező térbeli helyzetváltozásának 

vagy alakváltozásának (deformációjának) meghatározására. Az elmozdulásokat általában az idő függvényében 

szokás meghatározni. A létrejövő változások meghatározása alapvetően az objektum folyamatos megfigyelését 

igényelné. Ez az esetek nagy részében magas idő- és költségigényű feladat lenne, ezért rendszerint csak 

meghatározott időközökben végrehajtott méréseket végzünk. Ezeknek az időközöknek a tágassága az 

alakváltozások sebességétől függ. Lassú mozgások ellenőrzésekor a vizsgálati mérések közti idő akkora, hogy 

rendszerint a klasszikus geodézia mérési eljárásai alkalmazhatók. Gyors lefolyású mozgások speciális 

eljárásokat és műszereket kívánnak, amelyek között a fotogrammetria módszerei is megtalálhatók. 

Ebben a fejezetben a geodéziai vizsgálati módszerekkel foglalkozunk. 

A mozgásvizsgálati mérések célja lehet: 

• az erőhatások alatt álló építmények megfigyelése a várható (tervezett) mozgások előjelzésére, 

• az esetleg már elmozdult, deformálódott objektumon a változások okainak a felderítése, 
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• a műszaki átadás során végzett terheléspróbák nyomon követése stb. 

3. 10.3 A mozgásokat kiváltó okok, a mozgások 
lefolyása, meghatározásuk alapelve 

A mozgásokat kiváltó okok igen sokfélék lehetnek és nehezen rendszerezhetők tömören. Néhány tipikus ok pl. 

építmény mozgásoknál: 

• az altalaj változásai a tömörödés hatására, 

• alaptestek, az alapépítmény mozgása más építési tevékenység hatására, esetleg anyagelfáradás hatására, 

• dinamikus környezeti hatások (gépkocsiforgalom, munkagépek tevékenysége) stb. 

A mozgások lefolyása rendszerint bonyolult folyamat, ezért általában modellezzük a folyamatokat és ennek 

során a következő egyszerűsítő feltevésekkel élünk: 

• a vizsgált létesítményt alkalmasan választott pontjaival helyettesítjük, 

• ezekre mérünk (a környezetében létesített alappontokról) és feltételezzük, hogy ezek mozgása jól jellemzi a 

létesítmény egészének a viselkedését, 

• a vizsgált létesítmény környezetében az alappontok mozgásmentes helyre telepíthetők, így a róluk végzett 

mérésekből levezethető a létesítmény mozgása, 

• a mérések ideje alatt a létesítmény elmozdulása a vizsgálat szempontjából elhanyagolhatóan kicsi, 

• a mozgásjelenségek folyamatosan játszódnak le (két mérési időpont közt nem történik az építményen 

ugrásszerűen változás). 

A mozgások meghatározásának alapelve a vázolt feltételek mellett az, hogy egy alkalmasan választott (és 

mozdulatlannak tekintett) koordinátarendszerben különböző időpontokban ismételten meghatározzuk a 

kiválasztott pontok koordinátáit, s ezekből számítjuk a mozgásra jellemző mennyiségeket. Egy építmény 

vizsgálatakor például az elemek lehetnek: 

• az építménynek (a választott) koordináta tengelyek irányába eső x, y, z elmozdulásai, 

• a koordinátatengelyek körüli dϕ, dω, dκ, elfordulásai. 
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10-1. ábra Meghatározható mozgáselemek (Forrás Detrekői Á. – Ódor K. 1984) 

További mozgásösszetevőket számíthatunk, amelyek a koordinátatengelyek irányába eső Δx, Δy, Δz 

méretváltozásként definiálhatók. 

4. 10.4 A mozgásvizsgálati mérések 

A mozgásvizsgálati méréseket épülő létesítményeken a beruházónak, a tervezőnek vagy a kivitelezőnek, 

elkészült létesítményeken pedig az üzemeltető vagy karbantartó vállalatnak, szervezetnek kell megrendelnie. 

A megrendelés birtokában a vizsgálati tevékenység menetét a következő folyamatábrában foglalhatjuk össze: 

 
10-2. ábra Mozgásvizsgálat folyamatábrája 
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Ezek a munkamozzanatok nem függetlenek egymástól, szorosan kapcsolódnak egymáshoz. 

4.1. 10.4.1 A feladat megfogalmazása és részletes leírása 

A mérések tervezéséhez, végrehajtásához pontosan ismerni kell a mozgásvizsgálati feladatot, a mérés célját. A 

mozgásvizsgálatokat megrendelő szakembernek ezért a megbízást úgy kell megadnia, hogy abból kitűnjön: 

• a vizsgált objektum jellege (építmény, a szerkezet stb.), a mérések alatt megközelíthető-e vagy sem, 

• mozgások várható jellege (süllyedés, térbeli összetett mozgás) és nagysága, 

• a mozgások várható sebessége, időbeli lefolyása stb, 

• az építmények elrendezése, szerkezete. 

Ezeknek az ismereteknek a birtokában következhet a munkafolyamat második szakasza, a mérési módszer 

kiválasztása, a pontossági követelmények meghatározása, a program kidolgozása. 

4.2. 10.4.2 A mérési módszer kiválasztása, a pontossági 
követelmények meghatározás 

A mérési módszer kiválasztásakor több szempontot kell figyelembe venni. Fontos, hogy ismerjük az objektum 

jellegét: a vizsgálati pontok a mérés idején megközelíthetők-e, vagy csak irányozhatóak. 

A mozgások várható sebessége nemcsak a mindenkori mérési program időtartamát és a mérések gyakoriságát 

döntheti el, hanem befolyásolja a mérési módszer megválasztását is. 

Meghatározó a módszer eldöntésénél a mozgásösszetevők várható nagysága, valamint iránya és ezzel 

összefüggésben a meghatározás pontossága is. 

A mérési módszereinket úgy kell kiválasztani, hogy a mérésekből a mozgásokra vonatkozóan egyértelmű 

adatokat kapjunk. 

Az előző fejezetben vázolt alapelvekből kitűnik, hogy a közvetlenül meghatározott mennyiségek általában 

koordináták. A koordináták változásait tekintjük bizonyos feltételek teljesülése esetén mozgásösszetevőknek. 

Így a koordináták meghatározásának megbízhatósági mérőszámait (a koordináta középhibákat) a várható 

elmozdulások nagyságának a függvényében kell megválasztani. Ha Mmax-mal jelöljük egy adott feladatban a 

várható elmozdulások legnagyobb értékét és m-mel az M meghatározására irányuló mérések középhibáját, 

akkor az m megengedett legnagyobb értékének általában ki kell elégíteni a következő feltételt: 

 

ahol K értéke 0,03-0,2-ig változhat. Gyakran az előre jelezhető legnagyobb elmozdulás helyett az elmozdulások 

kritikus értéke adott. Ez alatt egy olyan mozgás vagy deformáció értéket értünk, amelynek ha a felderítése 

elmaradna (pl. a méréseink pontatlansága miatt), súlyos építménykárokra vezetne. Ebben az esetben az előbbi 

összefüggés helyett az: 

 

értéket vizsgáljuk. 

4.3. 10.4.3 Szervezési és technikai előkészületek 

A feladat ismérvei alapján kiválasztott mérési módszer és a tervezett középhiba ismertében kezdődhet a 

tulajdonképpeni vizsgálat programja. Geodéziai módszerekről lévén szó, ki kell tűzni azt a vizsgálati hálózatot, 

amely általános esetben a pontok hálózatbeli „szerepe” alapján hierarchikus felépítésű (is) lehet. A hálózat 

pontjait geodéziai mérésekkel kapcsoljuk össze, de a feladat jellegétől függően adott esetben szükségessé válhat 

más elven alapuló mérési módszerek és műszerek alkalmazása. 

A hálózati pontok közül: 
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1. A vizsgálati pontok a vizsgálandó létesítményen kijelölt (elhelyezett) pontok. Rendeltetésük, hogy a 

megfigyelt mozgásuk alapján a létesítmény mozgására következtethessünk. Az objektum szerkezete, 

megközelíthetősége szerint ezek a pontok lehetnek csak irányzandó pontok, vagy álláspontok is, amelyekről 

további mérések végezhetők. 

2. Az alappontok a vizsgálandó létesítmény környezetében létesített pontok. Lehetnek klasszikus értelemben 

állandó módon megjelölt pontok (különösen, ha időben hosszan tartó megfigyelésekről van szó), 

meghatározásukat a klasszikus geodéziai alappontmeghatározás vagy a műholdas technológia felhasználásával 

végezzük. Rendeltetésük, hogy a róluk végzett mérésekkel a vizsgálati pontok mozgását nyomon kövessük. A 

meghatározás megbízhatóságának növelése érdekében célszerű a vizsgálati pontokhoz minél közelebb 

elhelyezni azokat. Az állandó módon megjelölt alapponthálózatnak hátránya ilyenkor, hogy nem zárhatjuk ki 

teljes mértékben pontjainak mozgását. Ellenőrzésükre van szükség. Ez történet a várható mozgászónán kívüli 

ellenőrző pontok alapján. 

3. Ellenőrző pontok telepítésével. Ezek rendeltetése, hogy az alappontok mozdulatlanságát ellenőrizhessük, 

esetleges elmozdulásukat meghatározzuk. A vizsgálati mérések során időközönként, kisebb gyakorisággal 

vonjuk be ezeket a teljes mérési folyamatba. Lehetnek a hálózatban őrpontok is. 

4. Őrpontok az ellenőrző pontok közelében elhelyezett pontok, rendeltetésük lokális mérésekkel (rendszerint az 

ellenőrző és őrpontok közötti hosszmérésekkel) kimutatni az ellenőrző pontok esetleges mozgását. 

A feladat jellegétől függően a pontok egyik-másik csoportja szükségtelenné válhat, kitűzésükre nem kell sort 

keríteni. 

A hálózat tervezése és kitűzése után a pontokat meg kell jelölni. A pontjelölések, az esetleges állandósítások 

megválasztása a feladattól és a terepi körülményektől függ. Különösen fontos a vizsgálati pontjelölés 

megválasztása. Szerkezetének alkalmas kialakításával és a vizsgálandó építményben való elhelyezésével kell 

elérni, hogy az építmény mozgásában vegyen részt és ne más tényezők hatását mutassa. A jelölést emellett úgy 

kell kialakítani, hogy a mérések során jól irányozható legyen. Segítheti a pontok helyszíni azonosítását – ha ezt 

az építmény lehetővé teszi – a melléje festett, ragasztott stb. pontszám. 

 
10-3. ábra Vizsgálati pont jelölése 

Az alappontokat a szokásos pontjelölések mellett (lásd még 4. és 5. modul) bizonyos feladatoknál (hosszan 

tartó, nagypontosságú vizsgálatok) pillérrel célszerű állandósítani. A kényelmes észlelést lehetővé tevő 

szerkezeti magasság mellett a pillér fejezetét úgy célszerű kialakítani, hogy a műszertalp kényszerközpontosan 

ráhelyezhető legyen (ezáltal a műszer és az alappontok ideiglenes jelölésekor használt jeltárcsa, prizma is 

ugyanarra a helyre kerülhet vissza). 

A hálózat kitűzése és a pontok megjelölése után kialakítható a mérési program. Szervezéskor fontos mozzanat a 

mérések időbeli helyes elrendezése. Az időrend kialakításakor figyelembe vesszük: 

• a mozgások (várható) sebességét, 

• a mozgások esetleges periodikus jellegét, 

• a mozgások lecsengésének (pl. egy építmény konszolidálódásának) várható idejét, 

• a különböző tényezők befolyását (maximális vagy minimális terhelés, hőmérsékletváltozás stb), 

• továbbá járulékos befolyást jelent üzemelő létesítménynél pl. a termelés leállításának korlátozott mértéke. 
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Ezek a mozzanatok együttesen és külön-külön is befolyásolhatják a mérések közötti intervallum nagyságát, a 

mérések gyakoriságát és helyes elosztását (pl. periodikus mozgások esetén minimum két mérési időpont 

szükséges egy periódusra esően), az üzemi leállások gyakoriságát. Általában akkor fejezhető be a 

mozgásvizsgálat, ha a vizsgált időszak utolsó részében a mozgások mértéke nem haladja meg a meghatározó 

mérések pontosságát. 

4.4. 10.4.4 A vizsgálati mérések végrehajtása és kiértékelése 

A vizsgálati mérések módszereinek megválasztása a vizsgált létesítmény alakjától, környezetétől, a 

meghatározni kívánt elmozdulás várható irányától stb. függ. 

A geodéziai mérési módszerek jellegéből következően gyakran szétválasztjuk a vízszintes és a függőleges 

mozgásösszetevők meghatározásának a munkafolyamatát. Így a mérési módszerek két alapvető csoportját lehet 

megkülönböztetni: 

• vízszintes értelmű mozgásösszetevők meghatározási, 

• magassági értelmű mozgásösszetevők meghatározási módszerei. 

4.4.1. 10.4.4.1 A vízszintes értelmű mozgásvizsgálatok módszerei 

Távolságmérés-t alkalmazunk akkor, ha a mozgás iránya ismert, s az ebbe az irányba eső távolságok 

közvetlenül mérhetők. 

A távolságmérésre bármilyen alkalmas távolságmérő eszköz (acél-, invár szalag, tolómérő stb.) vagy műszer 

felhasználható, amely a szükséges pontossági igényeket kielégíti és használata gazdaságos. 

Ilyen feladat pl. bányavágatok, alagút keresztmetszetek konvergencia mérése. Természetesen a feladat 

megoldható közvetve is, ha pl. egy adott keresztmetszetben kijelölt pontokat mérőállomás segítségével mérjük 

össze, s a vizsgálati pontok távolságát számítjuk (számíttatjuk). 

Egyenesremérés-t (ordinátamérést) akkor használhatunk, ha a vizsgálati pontok közel egy egyenesen (vagy egy 

függőleges síkon) jelölhetők ki és a mozgás (deformáció) iránya merőleges erre az egyenesre (síkra). 

Alkalmazhatjuk a módszert akkor is, ha csak egy kitüntetett referencia irányra (egyenesre, síkra) merőleges 

irányú elmozdulást (deformációt) kívánunk meghatározni. 

A módszer tulajdonképpen a derékszögű koordináta mérés „egyszerűsített” változata, ugyanis csak az ordináták 

meghatározása a cél. Alapvetően egy referencia egyenes (esetleg irány) kijelölése szükséges, amely közel 

párhuzamos a vizsgálati pontok sorával. Az egyenes két (esetleg több) pontját a mozgási zónán kívül eső 

területen, állandó módon meg kell jelölni. Az ordinátákat mérhetjük közvetlenül, vagy egy, a vizsgálati pontra 

helyezett skála segítségével, vagy un. ordináta mérő berendezés használatával (nagyobb hosszúságú referencia 

egyenesek kijelölésekor). Ha a mérések végrehajtásakor a vizsgálati pontok nem megközelíthetőek, akkor pedig 

közvetett módon a b1, b2 és további ordinátákat (10-4. ábra), a mérési eredményekből számíthatjuk 

 

Az abszcissza értékeket ill. a szögeket általában mérőállomással mérjük. 

 
10-4. ábra Ordináta meghatározás közvetett úton 

Mozgásvizsgálat céljára a függőleges vetítés módszere akkor alkalmazható, ha az építmények egymás felett, 

egy eredetileg függőleges egyenesen elhelyezkedő pontjainak az elmozdulását kell meghatározni egymáshoz, 
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és/vagy a függőlegeshez viszonyítva. Ilyen feladatot az MGE 5. ill. az MGE 7 modul kapcsán már 

megismerhettünk, amikor a vetítés megoldásáról (módszerek, műszerek) ill. a kis alapterületű magas 

építmények kitűzéséről és építésközbeni ellenőrző méréséről tanultunk. 

Koordinátamérés. Egyaránt alkalmazható a derékszögű és a poláris koordinátamérés módszere. A koordináták 

közvetlen meghatározásakor a vizsgálati pontoknak a mérések alkalmával hozzáférhetőknek kell lenniük. A 

korszerű mérőállomások, ma már nem igénylik a vizsgálati pontokhoz való közvetlen hozzáférést. Indirekt 

módon is meghatározható velük a pontok szükséges koordinátája. 

Trigonometriai hálózat-tal történő mozgásvizsgálatokra nagykiterjedésű építmények ellenőrzésekor kerül sor. 

Ezeknél a méréseknél az alap és vizsgálati pontok közötti távolság több száz méter, vagy egy-két kilométer 

hosszú is lehet, és nagyon sok esetben a vizsgálati pontok az egyes mérési alkalmakkor nem hozzáférhetőek. 

Az előmetszés-sel igen sokféle feladat oldható meg. Elsősorban magas építmények felületén, hozzá nem férhető 

helyeken levő pontok vizsgálatára alkalmazható módszer. Előfeltétele az alkalmazásnak a vizsgálati pontok 

egyértelmű megjelölése, (amely az építés folyamatában könnyebben, utólag körülményesebben és 

költségesebben végezhető el). 

Az elektronikus geodéziai mérőműszerek (elektronikus teodolitok, mérőállomások) elterjedésével a módszer 

hatékonyan alkalmazható 

A szabadálláspont meghatározást (hátrametszés-t) olyan vizsgálati pontok elmozdulásának meghatározására 

használhatjuk, amelyen minden mérés alkalmával műszerállás létesíthető. Hasonló feltételek mellett a GPS 

technika is használható. Általában olyankor alkalmazhatjuk gazdaságosan ezt a módszert, amikor az 

elmozdulások viszonylag nagy területre terjednek ki (terepmozgások nyomon követése bányaműveletek, 

geológiai okok hatására). 

Mozgásvizsgálatra sokszögelés-t is alkalmazhatunk. Elsősorban vonalas létesítmények mozgásvizsgálatakor 

gazdaságos. A szögméréseket célszerű gondosan kiigazított kényszerközpontosító felszereléssel végezni. 

A sokszögvonalak tervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

• a sokszögvonal minél rövidebb legyen (kevés pontot tartalmazzon), 

• nyújtott legyen és iránya közel merőleges legyen a várható mozgásirányra, 

• mindkét végén tájékozott legyen és legyen lehetőség a közbeeső pontokon is tájékozó méréseket végezni (3-5 

pontonként), 

• a kezdő és a végpont mozdulatlan helyen legyen. 

4.4.2. 10.4.4.2 A magassági értelmű mozgásvizsgálatok módszerei 

Az elmozdulások függőleges értelmű összetevőjének meghatározásakor szintén az előző pontokban vázolt 

alapelvekhez és feltételekhez kell igazodni. 

A feladatok megoldása során leggyakrabban használt módszerek: 

• geometriai szintezés, 

• hidrosztatikai elvű szintezés, 

• trigonometriai magasságmérés, 

• GNSS módszer. 

A geometriai szintezés a függőleges értelmű elmozdulások meghatározásának legelterjedtebb módszere. 

Alkalmazásának feltétele, hogy a vizsgálati pontok a mérésekkor megközelíthetőek legyenek és a pontok 

magasságkülönbsége rövid távon ne változzon nagy mértékben. 

A mérésekhez felhasznált műszerek és eszközök kiválasztása az előírt pontossági követelményektől függ. 
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A hidrosztatikai elvű szintezés-t függőleges mozgásra különösen érzékeny építmények vizsgálatakor 

alkalmazzuk. Szerkezeti felépítésénél fogva a hidrosztatikai szintezőműszer kis magasságkülönbségek (max. 10 

cm) nagy pontosságú (néhány század mm) meghatározására alkalmas. Működési elvéből következően nem 

szükséges a műszerfelszerelések közötti összelátások biztosítása. 

A hidrosztatikai elvű szintezés műszerei alkalmas szerkezeti megoldással folyamatos észlelésre alkalmas 

mérőműszerekké is átalakíthatók. 

Trigonometriai magasságmérés-t akkor alkalmazunk, ha a vizsgálati pontok megközelítése geometriai 

szintezéssel nehézkes vagy kivitelezhetetlen. Bizonyos feltételek mellett (pl. nagy magasságkülönbségek 

áthidalása) gazdaságosabb más módszereknél. 

A vízszintes értelmű mozgáselemek meghatározására kialakított hálózat magassági kiegészítő mérésekkel 

rendszerint közvetlenül felhasználható a vizsgálatokkor. A trigonometriai magasságmérést legalább egymástól 

független két mérési sorozatban kell elvégezni. 

A zenit- (illetve magassági) szöget másodperc leolvasó képességű mérőműszerrel kell megmérni. A távolságot 

vagy távmérővel (esetleg mérőszalaggal) mérjük, vagy méretadatokból (esetleg a pontok vízszintes 

koordinátáiból) számítjuk. A műszer magasságot célszerű mm élesen megmérni és a mérés hibája az M1. 

Szabályzat szerint nem lehet nagyobb, mint a magasságkülönbség-meghatározás megengedett hibájának a fele. 

Ha az alap- és vizsgálati pontok távolsága nem haladja meg a néhány tíz méter értéket, s a mérések alatt a 

műszermagasság változatlan, akkor ezzel a módszerrel mm-t meg nem haladó középhiba is elérhető. 

4.5. 10.4.5 A mérési eredmények feldolgozása és kiértékelésének 
módszerei 

Elmozdulások mérésekor (deformációk meghatározásakor) a legtöbb esetben koordinátákat számítunk az egyes 

módszerekhez használt matematikai összefüggésekkel. 

Az alapmérésekkor (vagy referenciamérésekkor) kapott adatokat tekintjük a vizsgálatok kiinduló adatainak. 

Ezek meghatározásakor fokozott gondossággal kell eljárni (az alapmérést általában kétszer mérjük). 

Az egyes vizsgálati mérési alkalmakhoz tartozó eredményeket áttekinthető formában kell megadni. Ennek 

legegyszerűbb módja a koordinátajegyzék. 

Ha egy hosszabb időszakra kiterjedő mérési sorozattal rendelkezünk, akkor az adatok megadásának ez a módja 

már nem elégíti ki a megrendelő igényeit, hisz elsősorban a mozgásösszetevők értékére, a változásokra kíváncsi. 

Praktikusabban alkalmazhatók az Excelben (vagy más adatkezelő programokban) kezelt adatok. 

A mozgásösszetevőket az alapmérés és az aktuális mérés vagy két mérési alkalom között meghatározott 

koordinátakülönbségekből számítjuk. Ideális esetben ezek egyben mozgásösszetevőknek is tekinthetők. A 

koordinátakülönbségeket azonban az elkerülhetetlen mérési hibák miatt nem tekinthetjük közvetlenül 

mozgásösszetevőknek. Az elkerülhetetlen mérési hibákat jellemző mennyiségeket - a koordinátakülönbségek 

középhibáit - a koordináta középhibák alapján számíthatjuk. 

Ha a vizsgált létesítmény valamely pontjának koordinátái az alapméréskor 

XO , YO, ZO, és az ismétléskor 

X1, Y1, Z1, akkor az első mérési intervallumban bekövetkezett mozgások értéke 

ΔX10 = X1 - X0 

ΔY10 = Y1 - Y0 

ΔZ10 = Z1 - Z0 

A koordinátakülönbségek (Δ) középhibáit (mΔ) a koordináták középhibáinak ismeretében számíthatjuk. A 

hibaterjedés törvényét alkalmazva és bizonyos feltételezésekkel élve (pl. a különböző mérési alkalmakkor 

végzett mérések azonos megbízhatóságúak, a számított koordináták független értékek, azaz nincsenek 

korrelációban) a Δ változás középhibája: 
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Minden egyes mérési sorozat befejezése után számítjuk a koordinátaváltozásokat. Ezeket a legkülönbözőbb 

kombinációban állíthatjuk elő, mégis a gyakorlatban csak az alapméréshez viszonyított változásokat szokás 

megadni. 

A mozgásvizsgálatok feldolgozásakor az eredmények közlése mellette el kell végezni azok értelmezését is. Az 

előzőekben utaltunk arra, hogy a koordinátaváltozások csak bizonyos feltételek mellett tekinthetők 

mozgásösszetevőknek, ezért az első mozzanata az interpretációnak: eldönteni, hogy valóban mozgásokat 

tükröznek az eredményeink, vagy csak az elkerülhetetlen mérési hibák következményei. Ennek érdekében, a 

várható mozgások ismeretében, célszerű a mérési eredményeink középhibáit a mérési eredményekből is 

kiszámítani. 

Ha a koordinátaszámítást kiegyenlítéssel végezzük, akkor a számítás eredményeként a koordináták mellett azok 

középhibáit is megkapjuk. Annál jobban jellemzi a méréseink megbízhatóságát ez a középhiba, minél nagyobb a 

mérési sorozatban a fölös mérések száma. 

A mozgásvizsgálatokkor alkalmazott mérési-számítási módszerek egy nagyobb részében a számítást 

kiegyenlítés nélkül végezhetjük. A méréseink megbízhatóságát jellemző mennyiségeket ilyenkor csak 

feltételezéssel számíthatjuk. A feltételezéseket a vizsgált létesítmény várható (tervezett) mozgásának 

ismeretében tehetjük meg. Ilyen lehet például, hogy valamely pont mozdulatlan. Ezzel a feltevéssel élve két 

mérési időpontban meghatározott pl. Y koordináta-különbségnek az értéke: 

Y1-Y0 = 0 

A valóságban azonban ez az érték az elkerülhetetlen mérési hibák, a nem teljesen megalapozott feltételezések 

miatt zérustól kismértékű eltérést mutat. A méréseink megbízhatósági mérőszámának a számításához ezt a 

differenciát – jelöljük di-vel – használhatjuk. Ha n számú mérési sorozatunk van, akkor a differenciák 

középhibáját a jól ismert összefüggés alapján számíthatjuk: 

 

Feltételezésünk eldöntésére a: 

  

összefüggést használhatjuk. Ha méréseinkből kapott értékekre az összefüggés igaz, akkor a feltételezésünk nagy 

valószínűséggel igaz. 

Az md érték két mennyiség különbségének a középhibája. Ebből egyetlen mennyiség középhibája: 

 

Mozgásvizsgálatok során gyakran előfordul, hogy a koordinátakülönbségek nagyságrendje megegyezik a 

koordináták meghatározására irányuló mérések alapján számítható középhibák nagyságrendjével. Ilyenkor 

nehéz egyértelmű kijelentést tenni a mozgások meglétét illetően. Ha a koordinátakülönbségek értéke nagyobb, 

mint a rájuk vonatkozó középhiba háromszorosa, akkor általában mozgást lehet feltételezni. Ellenkező esetben 

fel kell tennünk, hogy a számított koordinátakülönbségek (koordinátaváltozások) az elkerülhetetlen mérési 

hibák következményei. 

A mozdulatlanság eldöntésének általánosan elterjedt módszere a matematikai statisztikai próbák alkalmazása. A 

módszerről egy másik modul kapcsán részletesen tájékozódhatnak. 

A mozgásvizsgálati eredmények feldolgozásának befejező szakasza a mozgást jellemző sztohasztikus 

függvények meghatározása lehet. A numerikus feldolgozás során kapott mennyiségek, a koordinátaváltozások 
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könnyen számíthatók, hátrányuk azonban, hogy a mozgást jellemző mennyiségek (pl. a sebesség) számítására 

kevés lehetőséget adnak. Úgyszintén nehezen kezelhetőek a mozgások okainak kiderítésére. Ha a vizsgálat 

céljaként ilyen paramétereket is ismerni akarunk, akkor a mozgást jellemző sztohasztikus függvényeket kell 

meghatározni. 

Az esetek nagy részében az idő függvényében kell a mozgásokat leírni x = x (t) alakban. Az x lehet 

x = a + bt alakú lineáris 

vagy 

 alakú exponenciális függvény. 

Tehát ha mérjük az időt (az időkülönbséget) és számítjuk a koordináta különbségeket (az utat), akkor a fizikából 

ismert sebességfüggvényt tudjuk számítani: 

 

A fv-ek felírásakor különbséget teszünk két eset között: a fv. jellege ismert, a fv. jellege nem ismert. 

Deformáció mérések során gyakori a mozgásfüggvény ismerete, hiszen ilyenkor rendszerint a tervezőktől 

ismerjük a vizsgálandó objektum viselkedését (pl. a lehajlását jellemző összefüggésekből). 

Ha a keresett függvény jellege már ismert, akkor az ismert függvény ismeretlen együtthatóinak számítása a 

feladat. Ha a függvény jellege nem ismert, akkor először valamilyen függvényt kell választanunk, majd ennek 

az együtthatóit számoljuk. Jó segítséget jelent az eredmények előzetes grafikus ábrázolása, melyből a keresett 

függvény jellege gyorsabban eldönthető. 

A többváltozós függvények az egyváltozós függvényekhez hasonló elven számíthatók. 

A függvények több célra használhatók fel. Segítségükkel meghatározható: 

• a mozgás sebessége, 

• a mozgás időbeli lefolyása (pl. extrapolálással a mozgás lecsengése), 

• a több változós függvények korrelációs együtthatói alapján a mozgást kiváltó okok. 

A numerikus elemzések mellett célszerű a mozgások grafikus szemléltetése is. A mozgások grafikus 

bemutatására több módszer is elterjedt. 

Attól függően, hogy hány mozgáskomponenst kell, illetve kívánunk bemutatni, lehet megválasztani az ábrázolás 

módját. 

Egyetlen mozgáskomponens szemléltetésére alkalmazott módszer lehet: 

• az izovonalas ábrázolás, 

• a diagram, 

• a metszet. 
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10-5. ábra Izovonalas mozgásábrázolás (1D) 

Az izovonalas ábrázolásban az azonos süllyedésű helyek láthatók a képen. Két egymást követő időpontban 

szerkesztett ábra összevetésével követhetjük a mozgások lefolyását is: ott ahol sűrűsödnek az izovonalak ott a 

mozgás gyorsul. Ezeken a helyeken, adott esetben, további pontok elhelyezése válhat szükségessé. 

A mozgások ábrázolására rendszeresen használják a gyakorlatban a mozgásgrafikonokat. Az általánosan 

elterjedt, népszerű Excel táblázatba foglalt adatsorból könnyen szerkeszthetők mozgás grafikonok. 

 
10-6. ábra Mozgásgrafikon terhelési grafikonnal (1D) 

Szemléletes lehet a mozgások bemutatása metszetekkel is: 
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10-7. ábra Metszetben ábrázolt mozgások (1D) 

Két mozgásösszetevőt mozgásvektorokkal célszerű ábrázolni. 

Három mozgásösszetevő szemléltetésére a különböző axonometrikus ábrázolási módokban szerkesztett 

mozgásvektorok alkalmasak. 

 
10-8. ábra mozgásvektorok (3 D) 
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10-9. ábra Mozgásábrázolás axonometriában (3D) 

A grafikus ábrázolási módok általános jellemzője, hogy a vizsgált létesítményt kicsinyítve, valamilyen alkalmas 

méretarányt választva ábrázoljuk, míg a mozgásösszetevőket felnagyítva (gyakran 1:1-es, vagy még nagyobb 

méretarányban) szerkesztjük meg. Az áttekinthetőség még tovább javítható, színek és más grafikus módszerek 

alkalmazásával. 

5. 10.5 Összefoglalás 

A modulban megismerkedtünk a mérnökgeodéziai mozgásvizsgálatok legfontosabb témáival. Megfogalmaztuk 

a mozgásvizsgálatok célját és feladatát. Röviden összefoglaltuk a geodézia módszerekkel végzett 

mozgásvizsgálatok modelljének jellemzőit, a mozgások meghatározásának alapelveit. 

Áttekintettük a mozgásvizsgálati mérések szervezésének legfontosabb állomásait, a feladat megfogalmazásától 

egészen a mérések kiértékeléséig. 

Részletesen tárgyaltuk a vízszintes és a magassági értelmű mozgásvizsgálatok módszereit, alkalmazásuk 

feltételeit majd a végrehajtásukat. Végül foglalkoztunk a mérések feldolgozásával, a mérési eredmények 

értelmezésével, a mérési eredmények grafikus ábrázolásának lehetőségeivel. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Mi a mozgásvizsgálatok célja és feladata? 

2. Ismertesse a geodéziai mérési technológiákkal végrehajtott mozgásvizsgálati mérések egyszerű modelljét! 

3. Ismertesse a mozgások meghatározásának alapelvét! 

4. Ismertesse a mozgásvizsgálati mérések folyamatát a10.3. ábra alapján! 

5. Milyen megoldásokat ismer vízszintes mozgásvizsgálati hálózat felépítésére? 

6. Sorolja fel a vízszintes értelmű mozgásvizsgálati módszereket! 

7. Sorolja fel a magassági értelmű mozgásvizsgálati módszereket! 

8. Mikor használható a távolságmérés módszere? 

9. Mikor használható az egyenesremérés módszere 

10. Mikor alkalmazzuk az előmetszés módszerét? 

11. Milyen mozgásvizsgálati mérésekhez alkalmas a sokszögelés módszere? 

12. Milyen feltételek mellett használjuk a szabadálláspont módszerét? 



 Mérnökgeodéziai mozgásvizsgálatok  

 14  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

13. Mikor alkalmazzuk a szintezés módszerét) 

14. Milyen feltételek mellett alkalmazható a hidrosztatikai elvű szintezés 

15. Mikor használható a trigonometriai magasságmérés módszere magassági mozgásvizsgálatoknál? 

16. Mikor használható a műholdas helymeghatározás technikája mozgásvizsgálatokban? 
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