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15. fejezet - Automatizáció a terepi 
adatgyűjtésben 

1. 15.1 Bevezetés 

A geodéziai mérnöki munka a rokon szakmákhoz (építő-, építészmérnök, bányamérnök stb.) képest kifejezetten 

jól automatizálható. Különösen igaz ez a mérések feldolgozására (geodéziai számítások, térképezés), de a terepi 

adatgyűjtésre is. A terepi adatgyűjtés automatizálásának lehetőségeire –elsősorban a mérőállomások kapcsán- 

kitértünk a geodézia tárgy korábbi moduljaiban. Ebben a modulban néhány olyan –önkényesen kiválasztott- 

eljárást mutatunk be, amelyek véleményünk szerint a jelen, és a közeljövő meghatározó fejlesztési irányait 

jelentik. Az egyes eljárások nem is tartoznak a hagyományos geodézia szűken vett szakterületéhez, ugyanakkor 

jól szemléltetik azokat a fejlesztési trendeket, amelyek a különböző szenzorok integrációjára épülnek. 

A modul céja, hogy a földmérőmérnök hallgatók számára fogalom szintjén ismertesse ezeket technikákat. A 

téma iránt érdeklődők számára az irodalmi hivatkozások szolgálhatnak további támpontul. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• a képalkotó mérőállomásokat, 

• az inerciális navigációs rendszereket, 

• a mobil térképező rendszereket. 

• valamint a földi lézerszkennerek működésének alapjait. 

2. • Képalkotó mérőállomások 

A korábbi modulok során bemutattuk a hagyományos terepi adatgyűjtés automatizálását a mérőállomások 

folyamatos fejlődésével. Láttuk, hogy közel egyidőben, bár sokáig egymástól függetlenül, zajlott a távolságok 

meghatározásának, valamint a körleolvasások újszerű megoldása. Ezt követte a terepi mérésvezérlés, 

adattárolás, illetve a terepi feldolgozás korszerűsítése. A CCD technika megjelenése tette lehetővé az irányzás 

automatizálását, ezzel együtt az „egyemberes” robot mérőállomások megjelenését. 

A videotechnikából ismert CCD (CMOS) szenzorok mérőállomásba integrálása azonban további érdekes 

fejlesztési lehetőséget jelentenek. Ezek a mérőállomások akár egyszerű földi fotogrammetriai kiértékelésre is 

alkalmasak a beépített fényképezőgép (videokamera) segítségével. 

 
15-1 ábra Képalkotó mérőállomás, és kijelzője 

A fényképek (videojelek) felhasználási lehetőségei mérőállomásoknál: 
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• lehetőségünk van a durva irányzás elvégzésére a mérőállomás képernyőjén látható videojel segítségével, 

ezáltal a részletmérés meggyorsítható, 

• robot mérőállomásnál a videojel általában megjeleníthető a mérőállomás kijelzőjén kívül a távvezérlésre 

használt távirányító képernyőjén is. Ez jelentősen megkönnyíti az egyemberes felmérést, 

• a bemért részletpontokkal együtt eltárolható a róluk készített fénykép, jelölve a szálkereszt, ezáltal a ponthely 

számított helye, 

• további lehetőséget jelent a kódolás megkönnyítésére, hogy a képeket vázlatrajzokkal kiegészíthetjük, illetve 

további attribútum adatokat csatolhatunk hozzájuk, 

• fotogrammetriai kiértékelés. 

A fényképek (videojelek) forrása lehet: 

• a közvetlenül a mérőállomás távcsőjébe integrált kamera, 

• néhány gyártónál lehetőség van saját fényképezőgéppel készített felvételek felhasználására. 

Ez utóbbi használatának előnye, hogy nagyobb felbontású, és kisebb elrajzolású felvételeket is használhatunk 

kiértékelésre, mint amit általában az integrált kamera biztosítani tud. 

A képalkotó mérőállomásoknál a kódolás egyszerűsítése mellett, műszaki szempontból, talán a fotogrammetriai 

kiértékelés lehetősége tartogat további fejlesztést. Ezzel kapcsolatban a következőket kell megemlíteni: ezek a 

kamerák fotogrammetriai szempontból természetesen nem metrikus kamerának minősülnek, azaz nem ismert a 

belső tájékozásuk (Tóth et al., 2005.). A kamerában nincsenek olyan mechanikusan is kialakított referencia jelek 

(keretjelek), melyek a képkoordináta rendszer visszaállítását lehetővé tennék. Nem ismert az objektív vetítési 

centrumának és a képsíknak a távolsága (kameraállandó), sem talppontjának helyzete a képsíkon. Nem ismertek 

továbbá az objektívek általában igen jelentős elrajzolás értékei sem. Annak érdekében tehát, hogy az ezzel a 

kamerával készített képekből metrikus adatokat lehessen előállítani, a kamera belső tájékozását meghatározó 

paramétereket előzőleg a kellő pontossággal meg kell határozni. 

Ezeket figyelembe véve, ha a munkaterületről több állásból készítünk kiértékelésre alkalmas felvételeket, akkor 

(természetesen a külső tájékozási paraméterek ismeretében) elvileg lehetőségünk van újabb –esetleg a mérésből 

kimaradt- pontokat meghatározni. Ezt a lehetőséget –nehézkessége miatt- a gyakorlatban ritkán alkalmazzák, 

eltekintve egyéb geometriai adatok: átmérő, szerkezeti vastagság stb. meghatározásától. 

Ezzel szemben ennek inverz feladatát: azaz a mért tárgypontok képkoordinátáinak számítását, azaz a mért 

pontok „rávetítését” a fényképre, videojelre sok képalkotó mérőállomás terepi mérésvezérlés programja 

támogatja. A feladat megoldásához a képkoordináták és a pont tárgykoordinátái közötti, a fotogrammetriából jól 

ismert összefüggést használhatjuk: 

 

 
15-1. egyenlet Kapcsolat a kép és tárgykoordináták között 

Ahol  a belső tájékozás ismeretlen elemei,  a felvételi centrum koordinátái a 

tárgykoordináta-rendszerben. a forgatási mátrix megfelelő eleme. Természetesen megfelelő számú 

illesztőpont mérésével a külső, belső tájékozás ismeretlen paraméterei számíthatóak. Ismert tájékozási adatokkal 

pedig már számítható tetszőleges tárgypont képkoordinátája. 

(Megemlítjük, hogy a gyakorlatban a fenti összefüggés helyett gyakran az ún. Direkt Lineáris Transzformáció 

(DLT) segítségével teremtik meg a kapcsolatot a tárgykoordináták, illetve a kép (komparátor) koordináták 

között.) 
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A mért pontokat a fényképre (videojelre) vetítve már a terepi adatgyűjtés során lehetőségünk van a mért pontok 

ellenőrzésére. 

3. 15.3 Inerciális navigációs rendszerek 

A fizikából ismert, hogy a gyorsulás idő szerinti kétszeres integrálásával a megtett úthoz jutunk hozzá. Térbeli 

mozgás esetén a mozgó tárgyra három darab gyorsulásmérőt – egy képzeletbeli térbeli derékszögű 

koordinátarendszer tengelyeire - szerelve a tárgy mozgásának három koordinátatengelyre eső vetülete, 

végeredményben a tárgy térbeli útja számítható a fenti elv alapján. Egy ilyen módon elképzelt mérőműszer 

alkalmas lehet tehát helymeghatározásra. A feladat megoldásához azonban szükséges még, hogy biztosítani 

tudjuk a gyorsulásmérők tengelyei által definiált térbeli derékszögű koordinátarendszer „mozdulatlanságát” a 

fölérendelt –térképezést szolgáló- koordinátarendszerhez képest. Az ilyen elven működő mérőeszközöket 

nevezzük inerciális navigációs rendszernek (Inertial Navigation System - INS), amely definíció szerint inerciális 

mérőegységet (Inertial Measurement Unit - IMU), valamint vezérlő egységet tartalmaz (Barsi et al., 2006). 

A tengelyek „mozdulatlanságát” eleinte mechanikus úton oldották meg. A tengelyek stabilizálását valóban 

elvégezték: erre a célra pörgettyűket használtak. (A giroszkópikus merevséggel rendelkező pörgettyű az 

inerciális koordináta rendszerhez képest helyzetét nem változtatja meg.) 

Ez a megoldás igen finom mechanikai megoldást igényel. Az inerciális helymeghatározó rendszerek gyakorlati 

(geodéziai) elterjedését sokáig többek között éppen a tengelyek ilyen módon történő stabilizálása gátolta. Erre 

egészen addig kellett várni, míg ezt a költséges technikát felváltották a stabilizált tengellyel nem rendelkező, 

úgynevezett rögzített (strapdown) analitikus rendszerek (Sárközy, 1997.) 

Ezekben az INS forgásának a műszertest három tengelye körüli szögsebességét giroszkópok mérik, melyek idő 

szerinti integrálásából számítható a tengelyek relatív szögelfordulás értéke a kezdeti állapothoz képest. 

Gyakorlati megvalósításukat tekintve három fő típusba sorolhatóak (Sárközy, 1997, Barsi et al., 2006): 

• Mikroelektro-mechanikai rendszerek (MEMS, Micro Electro Mechanical System) 

• Üvegszáloptikás giroszkópok (FOG, Fiber Opric Gyro) 

• Gyűrűs lézergirószkópok (RLG, Ring Laser Gyro) 

 
15-2 ábra MEMS és RLG műszerek (Barsi et al., 2006) 

A mai stabilizált tengellyel nem rendelkező analitikus műszereknél tehát a három tengely irányában mért 

gyorsulás értékeket - a giroszkópok által mért szögelfordulások ismeretében- folyamatosan átszámítjuk a 

térképezés koordinátarendszerébe. Egy ilyen analitikus eszköz felépítését a következő ábrán tekinthetjük meg. 

Az ábrán rendre piros, kék, zöld színnel vannak jelölve az egyes tengelyek és a hozzájuk tartozó 

gyorsulásmérők, illetve girószkópok. 
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15-3 ábra INS sematikus felépítése (Sárközy, 1997.) 

A szögelfordulások mérésére használt lézergiroszkópok működési elve azon a fizikai törvényen alapul, hogy a 

mozgó testből kibocsájtott fény terjedésének sebessége konstans az inerciális koordinátarendszerhez képest 

(Sárközy, 1997.). 

 
15-4 ábra Lézergiroszkóp működési elve (Sárközy, 1997.) 

A 15-4. ábrán egy lézergiroszkóp elvi vázlata látható. Nem forgó eszközben a fénynek T időre van szüksége a 

lézergirószkóp száloptikája által meghatározott út bejárásához. Ha a műszer az ábrán látható módon az 

óramutató járásával megegyező irányban forog, akkor az optikai utat ebben az irányba bejáró fénysugárnak 

több, míg a száloptikában ellenkező irányban irányba mozgó fénysugárnak kevesebb időre van szüksége a 

száloptika által definiált út bejárásához. A futási idők méréséből, illetve az ismert úthossz segítségével 

számítható a keresett szögelfordulás értéke. 

Könnyen megjósolható az INS rendszerek geodéziai elterjedése. Egy lehetséges alkalmazási lehetősége a GPS 

technikával történő kombinációjuk. Kinematikus felméréseknél egy esetleges jelvesztés idejére az INS 

berendezés szolgáltathat pozícióadatot a következő inicializálás elvégzéséig. 

Egy másik elterjedt alkalmazási területük az ún. mobil térképező rendszerek külső tájékozási adatainak 

biztosítása. 

4. 15.4 Mobil térképező rendszerek 

A nagytömegű adatgyűjtés hatékony eszközeként jelentek meg a 80-as években a mobil térképező rendszerek 

(MMS- Mobile Mapping Systems). Közös jellemzőjük, hogy valamilyen mozgó járműre, elsősorban 

személygépkocsira, kisteherautóra, de akár mozdonyra, vagy hajóra felszerelt szenzorral, szenzorokkal 
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gyűjtenek - az elérhető legnagyobb automatizáltság mellett- elsősorban geometriai, de akár leíró adatokat a 

jármű környezetéről. 

A kiértékeléshez szükséges külső tájékozási adatok közül az eltolás-jellegű mennyiségeket elsődlegesen a GPS 

technika szolgáltatja, az ebből származó pozícióadatokat az egyes rendszerek feladatától, illetve a feladat által 

meghatározott pontossági igénytől függően egyéb forrásból egészíthetik ki. A GPS-szel, mint a külső tájékozási 

elemeket biztosító elsődleges navigációs berendezéssel kapcsolatban három fő hátrányt szoktak megemlíteni a 

mobil térképező rendszerekkel kapcsolatban (Barsi et. al. 2006): 

• növényzettel fedett, vagy városias területeken a gyakori jelkimaradások veszélyeztetik a helymeghatározás 

folytonosságát, valamint megbízhatóságát, 

• csak a vevő pozícióját határozhatjuk meg, a térbeli forgatás elemeit nem, vagy csak korlátozott pontosság 

mellett, 

• a GPS-es méréssel elérhető mérési frekvencia első megközelítésben ~20Hz. Egy gyakorlatban is 

hozzáférhető, általánosan elterjed 10Hz-es vevővel, 0.1 mp-es időközönként tudunk pozíciót számítani. A 

mobil térképező berendezéseknél 50 km/h sebességgel számolva ez legjobb esetben is ~1.5 m-es terepi 

geometriai felbontást jelenthet. 

A GPS technika fenti korlátai miatt van szükség további kiegészítő helymeghatározó eszközökre. Elsősorban a 

három tengely irányában mért gyorsulásértékek kétszeres integrálásából a megtett utat számító inerciális 

navigációs rendszereket (INS) alkalmazzák (Takács, 2000), de kiegészítő információforrásként elterjedten 

használják pl. a gépjárművek blokkolásgátlójában található fordulatszámmérőket is. 

4.1. 15.4.1 Szenzortípusok 

A mobil térképező rendszerek elsősorban utak, és környezetük térképezésére, állapotfelmérésére használatosak. 

Ennek megfelelően ebben a modulban példaként az ilyen célra kifejlesztett eszközöket mutatunk be, az 

elsődleges szenzor szerint csoportosítva. 

Fotogrammetriai kiértékeléshez elterjedten alkalmaznak valamilyen képalkotó szenzort, elsősorban digitális, 

esetleg analóg videó kamerapárt. Példaként a magyar fejlesztői vonatkozással is rendelkező GPSVAN (15-5. 

ábra) rendszert lehet megemlíteni. Az úttestnek és annak néhány 10 méteres környezetéről képes 

fotogrammetriai kiértékelésre alkalmas adatgyűjtésre, melynek eredményét többek között táblakataszter 

készítésében, burkolati jelek felmérésében használják. 

 
15-5 ábra Az Ohio-i egyetem GPSVAN rendszere (http:// /www.cfm.ohio-state.edu) 

Lézer szenzor: Úttestek felületének felmérésére általánosan használnak lézer távmérés elvén működő mobil 

térképező eszközöket. Közös jellemzőjük, hogy egy stabilizált hídon elhelyezett szenzorokkal mérik az út 

felületét. A lézer szenzort távolságmérésre, vagy pontsor vetítésére használják. 
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15-6 ábra A svéd RST mobil felmérő rendszer (http://www.vti.se) 

Ultrahangos szenzorok: Lézer távolságmérésen alapuló rendszereken túl ultrahangos megoldásokat (pl. ARAN, 

ROMDAS) is elterjedten alkalmaznak. Ilyen rendszert mutat be a következő ábra. Előnyük, hogy akár az 

autópályák üzemi sebessége mellett is alkalmasak a mérések végrehajtására. 

 
15-7 ábra Mobil felmérő rendszer ultrahangos szenzorral (http://siteresources.worldbank.org/) 

Radar szenzorok: Radar technikát is elterjedten használnak szenzornak pl. talajradar rendszereket, melyek ilyen 

célú alkalmazásoknál nagy frekvenciájú (>1GHz) elektromágneses hullámokat kibocsátva rögzítik az eltérő 

vezetőképességű rétegek határairól visszaverődő elektromágneses hullámokat. Ilyen módon roncsolásmentes 

vizsgálattal lehetővé teszik az útpályaszerkezet vizsgálatát. 

 
15-8 ábra Mobil térképező rendszer többféle, többek között radar szenzorral felszerelve (http://www.gim-

international.com) 

5. 15.5 Földi lézerszkennerek 

5.1. 15.5.1 Működésük alapelve, felosztása 
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A lézerszkennelés a távérzékelési eljárások egyik legújabb, legdinamikusabban fejlődő területe. Az 1970-es 

években indult kísérleti fejlesztések után, a gyakorlati alkalmazásokban a 1990-es évek elején jelent meg. Mint 

minden távérzékelési eljárásnál, a lézerszkenneléssel végzett adatgyűjtésnél is közvetlen fizikai kapcsolat 

létesítése nélkül szerzünk információt a vizsgált tárgyról. A hagyományos felosztás szerint a lézerszkennelés az 

aktív távérzékelési eljárások közé tartozik. A szkenner lézerfénysugarat bocsájt ki, mely a vizsgált tárgyról 

visszaverődik a műszerbe. A legelterjedtebb műszertípusok mérési elve szerint a műszer meghatározza a 

lézerfény „irányát” a saját test koordinátarendszerében, valamint valamilyen módszerrel - pl. a futási idő 

mérésével- a visszaverődési pont távolságát. Ez a három adat (két szögérték, és egy távolság) elegendő egy 

térbeli pont pozíciójának egyértelmű meghatározásához. 

Megkülönböztetünk: 

• földi, illetve 

• légi lézerszkennelést. Ez utóbbira a következő kifejezésekkel találkozhatunk: 

• ALS - Airborne Laser Scanning 

• ALM - Airborne Laser Mapping 

Itt jegyezzük meg, hogy amerikai szakirodalomban elterjedten használatos a LiDAR (Light Detection and 

Ranging) kifejezés is. 

A földi lézerszkennelés területe további két nagy csoportba osztható, aszerint, hogy a szkenner a mérés során 

mozdulatlan, vagy mozog. Mozdulatlan szkenner esetén statikus mérésről beszélünk, míg mozgó esetében 

dinamikus felmérésről. 

A dinamikus felmérések kiértékelésének alapvető feltétele, hogy a felmérés során a szkenner(ek) folytonosan 

változó külső tájékozási adatait is ismerjük. Ezért további helymeghatározó szenzorokra (GPS, INS, 

blokkolásgátlóba épített kerék-fordulatszámmérő) van szükség. A következő ábrán egy ilyen mobil térképező 

rendszert mutatunk be, a gépjármű platójára szerelt szkennerekkel. 

 
15-9 ábra Mobil térképező rendszer lézerszkennerekkel (www.topcon.com) 

Az előbbi felosztást folytatva, a következő felsorolásban a földi lézerszkennelés lehetséges alkalmazási területeit 

soroljuk fel. (Külön felhívjuk a figyelmet a közeli tartományban megjelenő alkalmazási területekre, melyek 

véleményünk szerint valós alternatívát jelentenek a hagyományos geodéziai, fotogrammetriai módszerekkel 

szemben.) 

• Dinamikus szkennelés: 

• Mobil térképező rendszerek 

• Utak állapotfelmérése, vasúti űrszelvény-felmérés 
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• Statikus szkennelés (a műszerek hatótávolságának függvényében): 

• Nagy távolságú felmérések (>200m) 

• Városfelmérések 

• Külszíni bányamérési munkák 

• Közepes távolságú felmérések (1-200m) 

• Építészeti felmérések 

• Iparcsarnokok belső felmérése 

• Építőmérnöki alkalmazások 

• Közeli tartomány (<1m) 

• Orvosi célú felmérések 

• „Fordított mérnöki tervezés” (Reverse Engineering) támogatása: azaz egy fizikailag már létező tárgy 

mérnöki modellezése érdekében végzett felmérés. 

5.2. 15.5.2 Szkennertípusok 

Időmérés módszerén alapuló szkennerek: 

Az adó egy rövid, nagy energiájú lézerimpulzust, vagy rövid impulzussorozatot bocsájt ki, mely a tárgy 

felszínén visszaverődve visszajut az adóval egybeépített vevőegységbe. A jel futási idejének megmérésével, a 

terjedési sebesség ismeretében a mérendő távolság számítható. 

Az egyszerű elv mellett, a gyakorlati megvalósítás során néhány problémával kell szembesülnünk [Bjorn Van 

Genechten et. al]: 

• A távolságméréstől elvárt pontossági igényből számíthatjuk, hogy milyen pontossággal kell az időmérés 

végeznünk. Pl. 1mm esetében 300.000km/s terjedési sebességgel számolva ez 0.003ns-ot jelent. 

• A futási idő pontos meghatározásához a kibocsájtott, és a vevőegységbe visszaérkezett lézerimpulzusnak ki 

kell tudnunk választani ugyanazt a referenciapontját. A gyakorlati nehézséget az okozza, hogy az 

energiaveszteség miatt az impulzus alakváltozáson megy keresztül. Egyik lehetséges megoldásként a műszer 

előállítja a kimenő és a beérkező jel deriváltfüggvényét (zero crossing timing method). A jelmaximumnál a 

deriváltfüggvénynek értéke zérus. Ez indítja és állítja le az időmérést. 

• A mérések időbeli felbontását korlátozza az a tény, hogy az egyértelmű jelazonosítás érdekében az adó nem 

bocsájt ki új mérőjelet, az előző visszaérkezéséig. 

A módszer előnyei: 

• A távolságmérés megbízhatósága szinte független a mérendő távolságtól. 

• A koncentrált energiájú lézerimpulzusnak köszönhetően nagy az elérhető hatótávolság (több száz méter). 

Fázismérés módszén alapuló szkennerek: 

Az időmérésen alapuló távméréssel ellentétben, ennél a megoldásnál a mérőjel folyamatos. A mérőjel az ún. 

vivőjel amplitúdó modulációjával jön létre, a vevőegységbe visszaérkezett mérőjelet pedig a vivőjelről ún. 

demodulációval választják le a feldolgozáshoz. A vivőjel feladata - a nevének megfelelően- a mérés során 

csupán annyi, hogy az adótól a vevőig eljuttassa a mérőjelet. 

Az ismeretlen távolságon a N darab egész mérőjel ciklus és egy „maradék” ciklus fér el. Ezt a 

maradéktávolságot tudjuk a visszaérkezett mérőjel fázishelyzetének mérésével számítani. 
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Továbbra sem ismert azonban, a N egész szám, azaz hogy hány egész ciklus zajlott le a távmérés során. Ezt a 

következő egyszerű módszerrel tudjuk meghatározni. A vivőjelre a modulációval nem egy, hanem több eltérő 

hullámhosszúságú mérőjelet ültetünk. A rövid hullámhosszúságú mérőjellel az előbb ismertetett módon a 

maradéktávolságot határozzuk meg, míg a nagyobb hullámhosszúságú mérőjellel az egész ciklusok számát 

(ezáltal biztosítjuk a mérés egyértelműségét). Felmerülhet a kérdés, miért nem csak egy darab nagyobb 

hullámhosszúságú mérőjelet használnak az ilyen műszerek? Ennek az oka, hogy a fázisméréssel elérhető 

pontosság, a mérőjel hullámhosszával arányos. A mai szkennerek jellemzően 2-3 eltérő frekvenciájú mérőjelet 

használnak. 

A fázismérésen alapuló szkennerek általában kisebb hatótávolságú, de nagyobb pontosságú és felbontású mérést 

tesznek lehetővé. 

A következő ábra bal oldalán két, a gyakorlatban elterjedten alkalmazott, időmérés elvén-, jobb oldalán pedig 

két fázismérés elvén működő szkennert mutatjuk be. 

 
15-10 ábra Földi lézerszkennerek (Bjorn Van Genechten et. al) 

Háromszögelés módszerén alapuló tárgyszkennerek: 

Tekintsük a következő ábrán látható berendezést, amely egy lézerfényforrásból és egy kamerarendszerből áll. A 

kamera és a fényforrás bázistávolsága (D) ismert érték. A kibocsájtott lézersugárnak (pl. az ábrán zölddel 

jelzett) a bázisvonallal bezárt szöge  szintén ismert (mért) érték. A kamera szenzorán leképződött jel 

pozíciójából számítható a beesési szög . Adott tehát egy háromszög egy ismert oldallal (bázis), valamint a 

rajta fekvő két szöggel. A háromszög egyértelműen megoldható, számítható pl. a lézerfénysugár visszaverődési 

pontja a tárgyon. 

 
15-11 ábra Háromszögelés elvén alapuló szkenner (Bjorn Van Genechten et. al) 
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A műszer működése elvét áttekintve szembetűnhet a megoldás korlátai: a bázis hosszát fizikai korlátok miatt 

nem választhatjuk tetszőlegesen nagyra. Ugyanakkor a fotogrammetriából is ismert bázisviszony jelentősen 

meghatározza az elérhető pontosságot. Éppen ezért nem meglepő módon kis tárgytávolságú (jellemzően néhány 

dm), nagy felbontású, és nagy pontossági igényű feladatok megoldásánál találkozhatunk ilyen elven működő 

műszerekkel. A következő ábra egy ilyen eszközt mutat be egy szobor szkennelése közben. 

 
15-12 ábra Tárgyszkenner működés közben (Bjorn Van Genechten et. al) 

6. 15.6 Összefoglalás 

A modulban röviden bemutattuk a terepi adatgyűjtés néhány önkényesen kiválasztott fejlesztési irányát. Az 

adott téma iránt bővebben érdeklődőknek javasoljuk a megadott internetes hivatkozások felkeresését. 

Önellenőrző kérdések: 

• Milyen alkalmazási lehetőségei vannak a képalkotó mérőállomásoknak? /3.oldal/ 

Ismertesse az inerciális navigációs rendszerek működési elvét! /5.oldal/ 

Hogyan tudná definiálni a mobil térképező rendszereket? /9.oldal/ 

Milyen szkennertípusokat ismer! /14.oldal/ 
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