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8. 3D modellek alkalmazása

• Magasságmodell
– Raszteralapú
– Vektoralapú

• Objektumok modellje
• Doborzatmodell
• Terepmodell
• VRML



3D modellek alkalmazása Előadás



Magasságmodell

• A digitális magassági modell (DEM) a föld 
felszínének topográfiai megjelenítése. Jellemzően 
domborzati térképek, 3D vizualizáció, vízfolyás 
modellezése, légi felvételek pontosítása esetében 
használatos. Általában távérzékelés adatait vagy 
hagyományos földmérési eljárások adatait 
használja. 
– Raszteralapú magasságmodell
– Vektoralapú magasságmodell



Raszteralapú (GRID) modell

• A forrás magassági adatok szabályos 
rácscellákat alkotnak. A cella mérete állandó a 
modellen belül. A vonatkozó földrajzi terület 
magassága állandónak tételezhető fel egy 
rácscellában. Raszteralapú modelltípusok az 
USGS DEM és a DTED (Digital Terrain Elevation 
Data).



Raszteralapú (GRID) modell



Vektoralapú (TIN) modell

• A teret egymást át nem fedő háromszögekre 
osztja. 

• Minden háromszög csúcsa adatpont, x,y és z értékkel
• A pontokat vonal köti össze, ami Delaunay-

háromszögeket alkot 
• Egy TIN (Triangulated Irregular Network) komplett 

grafikon, amely megtartja topológiai kapcsolatát a 
vonatkozó elemmel (csomópont, él és háromszög). 

• A bemeneti adatok közvetlenül illeszkednek a modellbe



Vektoralapú (TIN) modell II.



Globális domborzatmodell I.

• SRTM (Shuttle Radar Topography Mission
2000) program

– Föld felszíne mintegy 80%-ának digitális domborzata 
radarrendszer felhasználásával (Endeavour 11 nap)

– Radar-interferometria,két, egymástól 60 méteres 
távolságban elhelyezett vevővel 

– Térképezett terület a 60 fokos északi, illetve az 57 fokos 
déli szélességi körig

– Felbontás 3 (USA 1) szögmásodperc

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm


Globális domborzatmodell II.

• TanDEM-X 2010, (TerraSAR-X)
– Föld teljes felszínének térképezése
– Vízszintes felbontása 12 méter, magassági 2m 
– 514 kilométer magasságon sztereo mikrohullámú 

radarberendezéssel két radaros távérzékelő műhold
– Poláris napszinkron körpálya
– Apertúraszintézis-radar (SAR) technikával a műholdról 

kibocsátott, majd a felszínről visszaverődött rádióhullámokat a 
műholdon elhelyezett antennával felfogják, illetve ugyanazt a 
felszínt két külön nézőpontból fényképezik



DDM-5

• Magyarország digitális domborzatmodellje 5 
méteres felbontásban

– 1:10 000 méretarányú EOTR adatbázis 
felhasználásával készült

– vektorizált szintvonalakból levezetett GRID.



3D szintvonalrajz és az abból kapott 
koordináták



3D terepmodell

• Szintvonal-digitalizálás
• Magassági pontok digitalizálása
• GPS felmérés pontjainak importálása
• Pontosítás (légifelvétel) 
• Modellgenerálás
• Publikálás



3D terepmodell II.

http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm

http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


3D modell (web2) 

• Saját modellek feltöltése 2006 (SketchUp)
• Building Maker (3D-s épületek készítése)
• 3 dimenziós Budapest

http://sketchup.com

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/buildingmaker

http://sketchup.com/
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/buildingmaker
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


Földi, automatikus 3D térképező eljárások

• Nagy hatékonyságú 
automatikus eszközrendszerek
– Open Street Maps, vagy Googlemaps megjelenítő 

rendszerekre építő 3D térképező rendszerek
A GoogleStreet View 3D városfelmérő rendszere folyamatosan méri fel a világ
nagyvárosait. A felmérés során jellemzően 18-36km/h közötti sebességgel
haladhatnak. Egy Budapest méretű város feltérképezése utcai panorámaképekkel
autóra szerelt nagyfelbontású digtális fényképezőgépekkel négy autóval körülbelül
két hétig tart.



Sketchup modellek



GPS/GIS - CAD

Terepmodell

GIS modell
GPS; GNSS

CAD

3D modellAdatgyűjtés

http://sketchup.google.com/download/plugins.html

http://sketchup.google.com/downloads/plugins.html
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


3D terepmodell



3D modellek alkalmazása
Előadás összefoglalása

• Magasságmodell
– Raszteralapú
– Vektoralapú

• Terepmodell
• Webes lehetőségek



Előadás ellenőrző kérdései

I. Készítse el a Sketchup 7 szoftver segítségével a saját lakóházának a 
modelljét!

http://sketchup.com

http://sketchup.com/
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


Előadás ellenőrző kérdései

II. Készítse el a Sketchup 7 szoftver segítségével egy növény modelljét!



Előadás ellenőrző kérdései

III. Készítse el a Sketchup 7 szoftver segítségével egy állat modelljét!



Előadás ellenőrző kérdései

IV. Helyezze el a saját lakóházának modelljét a GoogleEarth felületén! 



Előadás ellenőrző kérdései

V. Helyezzen el a egy tetszőleges épületmodellt Budapest belvárosában!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

Távérzékelési adatok alkalmazása

• Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János
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