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III. A GEOINFORMATIKA ELEMEI ÉS A NYITOTT GEOINFORMATIKAI RENDSZEREK

A fejezet szerzője: Turai Endre

1. A GEOINFORMATIKAI RENDSZEREK STATIKUS FELÉPÍTÉSE

A geoinformatikai (geoinformációs) rendszerek statikus felépítése megfelel az általános információs rendszerek
statikus felépítésének, melyek azokat a legfontosabb építőkockákat adják meg, amelyek a rendszerek kiépítéséhez
szükségesek.

Az információt előállító, továbbfeldolgozó, tároló és azokat a felhasználók felé közvetítő rendszereket információs
rendszereknek nevezzük. Az alfejezeten belül csak az információs rendszerek elvi felépítését adjuk meg.

Az információs rendszerek statikus felépítése az elemeinek megadásával történik. A felépítéshez használt elemek a
3.1. ábra szerinti három csoportba sorolhatók be. Megkülönböztetjük a hardver elemek csoportját, a szoftver elemek
csoportját és az ezeket működtető informatikus szakemberek (knowledge worker) csoportját.

3.1.  ábra:  Az információs rendszerek statikus elemei

A térinformatikai rendszerek esetén a 3.2. ábrán látható statikus elemeket különböztetjük meg. A szoftver és a hardver
mellett az adatok (Data), az eljárások (Processes) és a felhasználók (People) jelentik a statikus rendszerelemeket. A
térinformatikai rendszerek esetében amennyiben a hardver beszerzési költségét egységnyinek vesszük, akkor a
szoftver költségei ennek tízszeresét, míg az adatok költségei pedig ennek ezerszeresét is kitehetik. Ezért azt
mondhatjuk, hogy a térinformatikai alapú geoinformációs rendszerekben az adatok előállítási (beszerzési) költségei a
legnagyobbak.



3.2.  ábra:  Az információs rendszerek statikus elemei  [i]

2. A GEOINFORMATIKAI RENDSZEREK DINAMIKUS FELÉPÍTÉSE

A statikus elemek nem mutatják azonban az információ előállítás folyamatát. Az adat-hír-információ hierarchia alapján
működő információs rendszerek dinamikus felépítését az 3.3. ábra mutatja be.

3.3.  ábra:  Az információs rendszerek dinamikus felépítése [ii ]

A geoinformatikában a vizsgált természeti rendszerekről mérő-adatgyűjtő rendszerek felhasználásával adatokat
gyűjtünk. A gyűjtött adatokat elsődleges adatfeldolgozással feldolgozzuk. A feldolgozott adatok a felhasználók
bizonyos körének információt, más felhasználóknak híreket jelentenek. Az információt információforrásokon (információ
átviteli  csatornákon) keresztül juttatjuk el a felhasználókhoz. Ugyanaz a forrás más felhasználók részére csak hírforrást
jelent.

További adatfeldolgozásokkal bővíthetjük azoknak a körét, akiknek információt akarunk adni. Az információs
rendszerek dinamikus felépítése természetes védelmet jelent a feltörések (jogosulatlan hozzáférések) ellen, hiszen
csak annak a behatolónak jelent a jogosultság nélkül eltulajdonított adat közvetlenül információt, aki a behatolás
szintjén szakember. Az információs rendszerek hozzáférési jogosultságait tehát a feldolgozás szakmai szintjeinek
megfelelően kell allokálni. A természetes védelem azt is jelenti, hogy a legfelső szakmai szinten (a csúcsmenedzsment
szintjén) kell a legjobban védeni a feltörés ellen az információs rendszereket. "A főnök az, aki mindent tudhat, de
részleteiben semmihez sem ért" - szokás viccesen mondani. A főnöki szintre úgy kell csomagolni az információt, hogy
azonnal megértse, és jó döntést tudjon hozni. Mindez persze azt is jelenti, hogy az így előállított információt a
konkurens vállalat vezetése is azonnal fel tudja használni. Ha egy vállalat egy másik, vele konkurens, vállalatnak az
információs rendszerét ismeri (megismeri), az már neki nem is jelent valódi konkurenciát. Az adat, a hír és az



információ hierarchikus viszonyából az is következik, hogy az adatokat, csak olyan mértékben kell és szabad
feldolgozni, hogy ez a feldolgozott adat a hozzáférésre jogosult felhasználónak információt - és ne hírt - jelentsen.

3. A TÉRINFORMATIKAI ALAPÚ NYITOTT GEOINFORMATIKAI RENDSZEREK

Általános felépítés

A térinformatikai alapú geoinformációs rendszerek általános jellemzője, hogy a vonatkoztatási rendszer pontjaihoz
elvileg tetszőleges számú szakadat kapcsolódhat. A szakadatokat tematikus dimenzióknak nevezzük, s ezek grafikus
képeit és alfanumerikus értékeit rétegekbe (angolul "layer"-ekbe) rendezve külön-külön megjeleníthetjük,
elemezhetjük. A geoinformációs rendszerek előzőekben vázolt két fő része a vonatkoztatási rendszer és a
tematikus dimenziók. A felépítést matematikailag az alábbiak szerint írhatjuk le:

ahol

Rn a vonatkoztatási rendszer

n=1..,N a vonatkoztatási rendszer dimenzióinak indexe

N a vonatkoztatási rendszer dimenzióinak a száma

fm a tematikus dimenziók (szakadatok) rendszere

m=1..,M a tematikus dimenziók indexe

M a tematikus dimenziók száma

A teljes tér-idő vonatkoztatási rendszer négydimenziós (4D) általánosított helyvektorral adható meg:

,

ahol

x a helyvektor x-irányú merőleges vetülete (x koordinátája)

y a helyvektor y-irányú merőleges vetülete (y koordinátája)

z a helyvektor z-irányú merőleges vetülete (z koordinátája)

t a pont időtengelyre vett merőleges vetülete (időkoordinátája)

az x-irányú térbeli egységvektor

az y-irányú térbeli egységvektor

a z-irányú térbeli egységvektor

az aktuális jelentől a jövő irányába mutató egységvektor

A klasszikus GIS rendszerekben a referencia rendszer kétdimenziós (2D) horizontális vetület:

Egy ilyen 2D+4D rendszert mutat be az Intergraph "Introduction to Geographic Information Systems (GIS) for Schools"



című GeoMedia demója (SETUP.EXE/How does GIS work?), ahol a 2D horizontális vetület minden pontjához 4 db
szakadat (4 tematikus dimenzió) van rendelve. A négy tematikus dimenziót a domborzat tengerszint feletti magassága
(elevation), az utak (roads), az épületek (buildings) és a terület felhasználás (landuse) rétegei jelentik (3.4. ábra).

3.4.  ábra:  Az Intergraph GeoMedia 2D+4D mintarendszerének felépítése [iii]

A GIS alapú rendszerek minősítésénél külön jelöljük a referencia rendszer és a tematikus dimenziók számát. Általános
jelöléssel elsőként a referencia rendszer dimenzióinak a számát, ezt követően pedig, a tematikus dimenziók számát
adjuk meg:

ND + MD

Egy 4D vonatkoztatási rendszerű 4D+MD geoinformatikai rendszert építhetünk fel például az alábbiak szerint:

a kőzettani felépítés 4D tér-idő képe

a tektonika 4D tér-idő képe

a hőmérsékleteloszlás 4D tér-idő képe

a mágneses térerősség 4D tér-idő képe

a gravitációs tér 4D tér-idő képe

...

a komplex földtani felépítés 4D tér-idő képe

A vonatkoztatási rendszerek

A primer (tér-idő) vonatkoztatási rendszerek

A fizikai világunkat elsődlegesen (primeren) tér-idő vonatkoztatási rendszerűnek vehetjük. Jelölje ennek a
rendszernek egy tetszőleges pontját , ahol az  a vonatkoztatási rendszer kezdőpontjából (origójából) az



adott pontba mutató általánosított helyvektor.

A tér-idő rendszerben az általánosított helyvektort 4db független koordinátával (3db térbeli és 1db időbeli
koordinátával) adhatjuk meg az előző alfejezetben felírt módon:

Ebben a 4D véges vonatkoztatási rendszerben egy tetszőleges szakadat (f) leírása egyszerűen megadható:

f(x,y,z,t);

, , ,

Az előzőekben a térbeli vonatkoztatási rendszerként a Descartes (x,y,z) rendszert használtuk. (Megjegyezzük, hogy a
gömbszimmetrikus terek esetén célszerűbb a gömbi koordináta rendszer, míg a hengerszimmetrikus terek esetében
pedig, a henger koordináta rendszer használata.)

A bemutatott 4D vonatkoztatási rendszer "kevert", mivel mind a teret, mind pedig az időt tartalmazza. Ezek a referencia
rendszerek kiemelten fontosak számunkra, mivel a felhasználásukkal leírhatjuk a tematikus dimenziók (szakadatok)
által számszerűsített mennyiség tér-idő képét, másként fogalmazva, a térbeli és az időbeli eloszlását.

A 4D referencia rendszert a 3 dimenziós Euklideszi térben nem tudjuk ábrázolni, csak úgy, hogy az egyik dimenzió
konstans értékeinél szemléltetjük a maradék 3 dimenzióban (a 4D tér 3D partícióiban) a szakadatokat. Ilyen
rendszereket kapunk, amikor a földtudományokban egy-egy 3D térbeli mennyiséget időben regisztrálunk,
folyamatosan, vagy pedig diszkrét időpontokban megmérjük az adott mennyiség térbeli eloszlását. (Az időbeli mérés-
adatgyűjtéseket szakszóval monitoring vizsgálatoknak nevezzük.) A 4D vonatkoztatási rendszerek szimulációjaként
kezelhetjük a valódi 3D mozgóképeket (mozi) és multimédiás alkalmazásokat is.

A 3D referencia rendszerek a 4D vonatkoztatási rendszer szeleteiként (partícióiként) négyféleképpen állíthatók elő.
Ezek közül az első a tisztán térbeli 3D vonatkoztatási rendszer, melyben egy tetszőleges szakadat (tematikus
dimenzió) az alábbiak szerint írható le:

f(x,y,z);

, ,

Ezekkel a referencia rendszerekkel a tematikus dimenziók által leírt mennyiségek valós 3D térbeli képei ("térképei")
adhatók meg. (Megjegyzendő, hogy a földtudomány a térkép megjelölést a 2D vonatkoztatási rendszerű – a
későbbiekben tárgyalandó – ún. síkképekre használja.) A Föld belső szerkezete, a légkör felépítése, a nukleáris
szennyezettség térbeli kiterjedése, valamint az ásványi nyersanyag telepek mind-mind 3D referencia rendszerbeli
képekkel írhatók le.

A további három esetben a 3D vonatkoztatási rendszer kevert (tér-idő) rendszer lesz. Vizsgáljuk meg azt az esetet,
amikor az (x, y) térbeli horizontális koordináták mellett az időt használjuk fel a vonatkoztatásra:

f(x,y,t);

, ,

Ezek a tematikus dimenziók értéke által meghatározott mennyiségek tér-idő képeit, pontosabban sík-idő képeit írják le.
Megadják, hogy időben hogyan változik a vizsgált szakadat a horizontális (x,y) képsíkkal párhuzamos képszeletekben.
Ilyen sík-idő képekkel írható le például, hogy egy területen, a felszínen hogyan változik időben az erdők elterjedése,
illetve a felszín alatti vizek szennyezettsége egy adott mélységben.

A vonatkoztatásra az (x,z) és az (y,z) koordináta párok mellett is felhasználhatjuk az időt:

f(x,z,t);

, ,

valamint

f(y,z,t);

, ,



Az első esetben az (x,z), a második esetben pedig, az (y,z) vertikális képsíkokkal párhuzamos képszeletekben írhatjuk
le a tematikus dimenziók értékét jelentő mennyiségek időbeli változását. Ilyen modellként fogható fel például a
klasszikus mozi, de így írható le egy barlangi járatra merőleges metszetben az átfolyó víz szintjének időbeli
váltakozása is.

A 2D vonatkoztatási rendszereket előállíthatjuk a 3D referencia rendszerek képszeleteivel. Ezen a módon 6db ilyen
2D vonatkoztatási rendszer képezhető, melyből a bemutatandó első három tisztán térbeli képszelet:

f(x,y);

,

f(x,z);

,

f(y,z);

,

Az f(x,y) a klasszikus térképet jelenti, ahol az x az észak-déli, az y pedig a kelet-nyugati koordináta, míg az f tematikus
dimenzió például topográfiai térkép esetében a felszíni pontok tengerszint feletti magassága, más ún. tematikus
térképek esetében pedig, a vizsgált szakadat (x,y) síkra vetített eloszlása - például egy település úthálózata, vízrajza,
stb.

Az f(x,z) és az f(y,z) a 3D tér vertikális képszeleteiben írja le a vizsgált mennyiségek (tematikus dimenziók) eloszlásait.
Ilyenek például a földtani metszetek (szelvények), amelyek a földfelszínre merőleges, vertikális síkokban jelenítik meg a
geológiai képződményeket, valamint a geofizikai paraméterek (fajlagos ellenállás, hőmérséklet, szeizmikus sebesség,
kőzetsűrűség, polarizálhatóság, stb.) vertikális metszetei.

A 2D referencia rendszerek második csoportja kevert (tér-idő) rendszer:

f(x,t);

,

f(y,t);

,

f(z,t);

,

Ezek a legegyszerűbb tér-idő képek, az ún. szelvény-idő képek leírását teszik lehetővé, megadják hogy az x-irányú,
az y-irányú, vagy pedig a z-irányú szelvény mentén vizsgált mennyiség (szakadat) hogyan változik az időben.

A legegyszerűbb vonatkoztatási rendszerek egydimenziósak (1D). Ezekben a rendszerekben térbeli és az időbeli
szelvények mentén írjuk le a vizsgált tematikus dimenziók (szakadatok) változását.

A horizontális szelvények az alábbiak:

az x-irányú térbeli szelvény: f(x);

az y-irányú térbeli szelvény: f(y);

Ezek a szelvények a felszínen végzett mérések eredményeinek megjelenítésére használhatók.

A z-irányú térbeli szelvény (f(z); ), a mélységszelvény pedig a fúrólyukakban végzett mérések



esetében használatos.

Az f(t); időszelvény, egy rögzített térbeli pontban vizsgált szakadat időbeli változását mutatja.

A transzformált vonatkoztatási rendszerek

A szakadatok jobb kiértékelhetősége érdekében sokszor nem a primer tér-idő vonatkoztatási rendszerben végzünk
adatfeldolgozást, hanem az ún. transzformált referencia rendszerekben. A vonatkoztatási rendszerek
transzformációi közül itt csak a spektrális transzformációt mutatjuk be. Ekkor a primer rendszerből Fourier-
transzformációval idő- és térfrekvenciák rendszerébe térünk át, előállítva a szakadatok frekvencia képeit (spektrumait).
A spektrális vonatkoztatási rendszer dimenzióit a 3.5. ábra foglalja össze:

3.5.  ábra:  A spektrális  vonatkoztatási rendszer [iv]

Az időbeli referencia rendszerben vizsgált szakadat időbeli periódushosszát (periódusidejét) jelentse T. Az 1/T arány
azt mutatja, hogy hány db periódus van a t változó egységnyi hosszán. Nevezzük, ezt a periódusok sűrűségét kifejező
arányt periódus sűrűségnek, vagy általánosan használt módon frekvenciának (f):

A frekvencia leszármaztatott SI mértékegysége Hertz=1/secundum, ha a t időt jelent. Az időbeli frekvencia a jel 1
secundumra eső periódusainak számát, vagy hullámtani megnevezéssel az 1 secundum alatt bekövetkező hullámok
számát (időbeli hullámszámát) adja meg.

Amennyiben a t helyett az x, y,  vagy z irányú térbeli távolságot használjuk fel, akkor a térbeli frekvencia, az egységnyi
térbeli hosszra eső periódusok (hullámok) számát adja meg, az adott irány mentén. A térbeli frekvenciát
hullámszámnak nevezzük, és az adott iránnyal párhuzamosan mért térbeli periódus hosszának (hullámhosszának)
reciprokaként értelmezzük. Térbeli Descartes-koordináta rendszerben a három főiránnyal (x,y,z) párhuzamosan
meghatározott térbeli frekvenciákból hullámszámvektort ( ) képezhetünk:

 ,  , 

ahol

kx az x-irányú hullámszám az x-irányú hullámhossz

ky az y-irányú hullámszám az y-irányú hullámhossz

kz a z-irányú hullámszám a z-irányú hullámhossz



A hullámszám (térbeli frekvencia) SI mértékegysége: 1/méter.

A négydimenziós (4D) tér-időbeli szakadatot (f(x,y,z,t)) a 4D Fourier-transzformációval 4D spektrummá (F(kx,ky,kz,f))
transzformálhatjuk:

A 4D Inverz Fourier-transzformáció segítségével visszaállíthatjuk a spektrumból a valós tér-idő referencia rendszerbeli
szakadatot:

A 4D Fourier-transzformációnál a primer tér-idő koordináták (x,y,z,t) szekunder (spektrális) dimenziókká (kx,ky,kz,f)
transzformálódnak. Az (x,kx), (y,ky), (z,kz) és (t,f) párokat transzformált dimenzió pároknak nevezzük. Ezeket a

transzformált párokat a diszperziós, valamint az abszorpciós elemzések referencia rendszereként használják. Ez
esetben a hullámcsomag frekvenciáinak az idő- és térbeli változásait vizsgálják. Itt a referencia rendszerben együtt
jelennek meg a primer és transzformált (szekunder) dimenziók.

Számos geoinformatikai vizsgálatnál a spektrális referencia rendszerekbe való áttérés előnyös a szakadatokban
megjelenő különböző frekvenciatartományok frekvenciaszelektív szűrésekkel történő kiemelése, ill. elnyomása
szempontjából. A regionális (nagy kiterjedésű) hatások a kisebb frekvenciákhoz köthetők, míg a lokális (kis kiterjedésű)
hatások a nagyobb frekvenciákon jelennek meg. Megállapítható az is, hogy a felszínközeli (kis behatolási mélységű)
hatások nagyfrekvenciás, a mélyebb hatások pedig kisfrekvenciás képpel jelennek meg földtani-geofizikai
szakadatokban. A mélyebb, ill. a regionális hatások tehát, a spektrális referencia rendszerekben végzett spektrális
szűrésekkel, egyszerűen elválaszthatók a felszínközeli, ill. a lokális hatásoktól.

Látható, hogy pusztán a spektrális transzformáció alkalmazásával a geoinformatika vonatkoztatási rendszerét
nyolcdimenziósra (8D) bővítettük:

R8=(x,y,z,t,kx,ky,kz,f).

A geoinformatika feladatmegoldásaiban a szakadatok elemzéséhez minimum a 4D tér-idő vonatkoztatási rendszert
kell használnunk. Az ásványi nyersanyagkutatás esetén a telepeket térben (3D), a környezetvizsgálatoknál pedig, a
szennyezéseket tér-időben (4D) szükséges lehatárolni.

Amennyiben a GIS rendszereket szeretnénk felhasználni problémát jelent, hogy ezeknek a vonatkoztatási rendszere
csak vetületi (2D). Léteznek azonban a geoinformatikai gyakorlatban használt professzionális rendszerek, amelyek
képesek a valós 3D, 4D referenciájú adatbázis kapcsolatra, ezeknek a rendszereknek (pl. a szénhidrogénkutatásnál
használt Landmark rendszer) az ára több millió USD is lehet az adatgyűjtő és az adatfeldolgozó rendszerekkel együtt.
A klasszikus GIS rendszerek (ArcInfo, MicroStation, GeoMedia, stb.) a maguk vetületeket támogató 2D referencia
rendszerével a Landmark rendszerekhez képest "térinformatikai primitíveknek" nevezhetők, viszont - a 3.6. ábrán
látható módon – kétségtelen előnyük a relatív olcsóságuk. (Az egyetemi hallgatók például ingyenesen juthatnak a
szemeszter licenszeikhez.)



3.6.  ábra:  A professzionális geoinformatikai  rendszerek és az GIS rendszerek összehasonlítása

A relatíve olcsó GIS rendszerekkel többdimenziós referencia rendszereket megkívánó problémákat is kezelhetünk
azonban, az ún. képszeletelési technikával. A 4D+MD geoinformatikai rendszert például 6 db 2D+MD rendszerrel
helyettesíthetjük (3.7. ábra), s ezeket viszont már kezelhetjük a 2D referencia rendszerű klasszikus GIS-ekkel. Mindez
a lehetőség azonban a legtöbb esetben igen nagyszámú 2D+MD rendszer létrehozását kívánja meg. Amennyiben
például szénhidrogénkutatás esetén a föld belsejének egy 1000m x 1000m x 1000m-es térrészét kívánjuk miden
irányban egy meglehetősen durva, 100m-es rácsközzel szeletelni, akkor is 33 db (11 db + 11 db + 11 db) 2D+MD
klasszikus GIS felépítésére van szükségünk.

A Föld belsejébe hatoló fizikai terek átjárják a közeget és a felszínen végzett mérésekből meghatározható paraméterek
a belső felépítésre vonatkozó információt hordoznak. A fizikai paraméterek WinGlink rendszer (WinGLink, License: K
00172) alatti képszeleteiből mutatunk be néhányat a következőkben.

A 3.8. ábrán a gravitációs tér Bouguer anomália térképe látható, amely a gravitációs tér átlagos tengerszintre
vonatkoztatott horizontális képszeleteként fogható fel. A képszeleten kék színnel az anomália minimum, piros színnel
pedig a maximum értékei jelennek meg. A piros, a sárga és a zöld színű részeken a kőzetek nagyobb, míg a kék
részeken kisebb sűrűségűek. A képről megállapítható, hogy délről észak-keleti irányba egy nagyobb sűrűségű -
feltehetően vulkáni kőzeteket tartalmazó - gerinc nyomul be a kisebb sűrűségű üledékes összletbe. A földi mágneses
tér egy horizontális képszeletét mutatja a 3.9. ábra, melyet légi mágneses méréssel készítettek. Itt a piros, a sárga és
a zöld színek a mágnesezhető fémtartalmú vulkáni kőzeteket jelzik, míg a kék szín a nem mágnesezhető üledéket.
Látható, hogy a gravitációs és a mágneses tér horizontális képszeletei jól korrelálnak egymással, melyek alapján jól
elkülöníthetők egymástól az üledékes és a vulkáni kőzetek.

3.7.  ábra:  A 4D+MD rendszer 2D+MD partíciói



3.8.  ábra:  A gravitációs tér horizontális képszelete [v]

3.9.  ábra:  A földi mágneses tér horizontális képszelete [vi]



3.10.  ábra:  A fajlagos ellenállás 500 méter mélységre vonatkozó horizontális képszelete [vii ]

A 3.10. ábrán a kőzetek fajlagos ellenállásának H=500m mélységszintre vonatkozó horizontális képszelete látható. A
kék szín ekkor az elektromosan jó vezető, míg a piros szín a rosszabb vezető (szigetelőbb) kőzetek elhelyezkedését
mutatja. A VESZ (Vertikális Elektromos Szondázás) mérésekből számított fajlagos ellenállás paraméter vertikális
képszeletét mutatja a 3.11. ábra, melyen jól nyomon követhető a jó vezető (kék szín) és a rosszabb vezető (piros szín)
kőzetek felszínalatti elhelyezkedése. Megállapítható, hogy a felszínen rosszabb vezető kőzet helyezkedik el,
rátelepülve egy jó vezető aljzatra. A mérés maximális behatolása a tengerszint alatti 1000 méteres mélységet éri el.

A lényegesen nagyobb behatolású - jelen esetben a tengerszint alatt 10000 méter - magnetotellurikus (MT) mérés
eredményeiből 2D inverziós rekonstrukcióval számolt fajlagos ellenállás vertikális képszeletéről (3.12. ábra) viszont az
is megállapítható, hogy a jó vezető aljzat alatt egy rossz vezető antiklinális szerkezet található.

A 3.13. ábrán található az MT mérésből kapott fajlagos ellenállás horizontális képszelete, amely rámutat arra, hogy két
rosszabb vezető gerinc között egy jó vezető árok található. 

Az elvégzett fizikai térvizsgálatok eredményeiből GIS állítható össze, amelybe integrálható a mérési területen a földtani
értelmezés 3.14. ábrán bemutatott végeredménye is, melyből látható, hogy a vulkáni aljzatban megjelenő antiklinális
szerkezet andezitből, ill. dioritból áll, az e feletti elektromosan jó vezető szintet kvarc piroklasztik képezi, míg a terület
közepén, a felszínen kvarc-andezit sapka található.



3.11.  ábra:  A fajlagos ellenállás VESZ mérésből  számított vertikális képszelete [viii]

3.12.  ábra:  A fajlagos ellenállás MT mérésből  számított vertikális képszelete [ix]



3.13.  ábra:  A fajlagos ellenállás MT mérésből  számított horizontális képszelete [x]

3.14.  ábra:  A földtani felépítés vertikális képszelete [xi]

Végezetül a Makói árok alatt néhány km mélységben szeizmikus mérésekből meghatározott horizontális képszeletet
mutatunk be a 3.15. ábrán, amely szénhidrogén-kutatási céllal készült ugyan, de e mellett kiválóan alkalmas
ősföldrajzi rekonstrukcióra is, hiszen a piros és sárga színnel megjelenő kőolaj- és földgáztartalmú zónák mellett, kék
színnel kirajzolódnak az adott mélységben az ősi folyóvölgyek illetve a tavak is.



3.15.  ábra:  A szeizmikus horizontális képszelet [xii ]

A geodéziai alaprendszer

A geodéziának kulcsfontosságú szerepe van a térinformatikai és a geoinformatikai rendszerek esetén. Ez a
földtudomány egyik rendszerből sem hagyható ki, mivel a vonatkoztatási rendszert a geodéziai ismeretek segítségével
hozzuk létre. A geoinformatika jegyzetben - nem kisebbítve a geodézia fontosságát - csak vázlatosan mutatjuk be a
referencia rendszerekkel kapcsolatos legfontosabb ismereteket. Minderről bővebben a Térinformatikai alapismeretek c.
jegyzetben olvashatnak az érdeklődők.

A térinformatika és a geoinformatika referencia rendszerében a geodéziai 2D vetületeket (földrajzi szélesség és
földrajzi hosszúság, vagy pedig a horizontális X és Y koordináták) használjuk. Ezek a vetületek klasszikusan a
földfelszínt közelítő felületekre való vetítést jelentettek. A legújabb globális GPS (Global Positioning System)
vonatkoztatási rendszernél viszont már a Föld középpontjához kötött Descartes térbeli rendszerben a mérési pontok X,
Y és Z koordinátáit használják.

A vonatkoztatási rendszerek a Földhöz kötöttek ezért a Föld alakjának a meghatározása mindig kulcsfontosságú
feladat volt. A földalakot egyszerűen számítható (néhány paraméterrel leírható) geometriai testekkel közelítették. Az
ókorban a gömböt, később pedig, a forgási ellipszoidot (szferoidot) tekintették közelítő földalaknak. A forgási
ellipszoidot a földfelszín pontjaiból matematikai kiegyenlítő számításokkal határozták meg. Néhány a hazai
térképészetben használt ellipszoid féltengelyének és lapultságának értékeit mutatja be a 3.1. táblázat.

A meghatározó személy (szervezet) Fél nagytengely[ méter ] Lapultság

Bessel 6377397.15 1/299.1528

Hayford 6378388 1/297

Kraszovszkíj 6378245 1/298.3

IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) 67 6378160 1/298.247167

3.1.  táblázat: A hazai térképészetben használt  néhány forgási  ellipszoid [xiii]

A forgási ellipszoid természetesen lényegesen eltérhet a tényleges földalaktól, ezért a 1872-ben Listing a geoidot
javasolta elméleti földalaknak. A geoid a Föld nehézségi (gravitációs) erőtere átlagos tengerszinteken átmenő
ekvipotenciális felülete. Ez az ekvipotenciális felület gravitációs mérésekkel meghatározható. A geoid az óceánokon,



 

tengereken pontosan leírja a tényleges földalakot, azonban a szárazföldek területén eltér attól. A kiegyenlítő
számításokkal meghatározott szferoidok és a geofizikai (gravitációs) mérésből kapható geoid szintén eltér egymástól.

Egy adott felszíni pontban a geoid és a forgási ellipszoid eltérését a függővonal elhajlással jellemezhetjük. A
függővonal elhajlás az adott pontban ez elméletileg számított szferoid normálisa és a gravitációs méréssel
meghatározható geoid normálisa által bezárt szög. A geoid normálisát a gravitációs tér legnagyobb változásának az
iránya adja. Minél nagyobb az adott pontban a függővonal elhajlás szöge, a vetítés alapjául szolgáló forgási ellipszoid
(referencia ellipszoid), annál inkább eltér a tényleges földalakot jobban közelítő geoidtól.

A Föld felületi pontjainak helyzetét az alábbi térbeli koordináta rendszerekben szokás megadni:

geocentrikus koordináta rendszer,
 
ellipszoidi koordináta rendszer,
 
gömbi koordináta rendszer,
 
síkfelületi koordináta rendszer.

A geocentrikus koordináta rendszer a 3.16. ábrán látható térbeli Descartes rendszer, melynek koordinátai az
egyenlítő síkjában lévő horizontális X és Y, valamint a magassági (Z) koordináták. Az X tengely a greenwich-i
hosszúsági körön megy át. Ez a rendszer a GPS adatok koordináta rendszere. Itt alapvetően a vizsgált pontok térbeli
helyzetének a pontos meghatározása a cél. Ezek a pontok nemcsak a Föld felszínén, hanem afelett az atmoszférában,
valamint az alatt a Föld belsejében is lehetnek.

3.16.  ábra:  A geocentrikus koordináta rendszer [xiv]

Az ellipszoidi koordináta rendszer a Föld felületén végzett globális, valamint a regionális vizsgálatok (mérések)
vonatkoztatási rendszere (3.17. ábra). A Föld felületén lévő P pont helyzetét ebben a rendszerben az ellipszoidi
földrajzi szélesség ( ) és az ellipszoidi földrajzi hosszúság ( ) koordinátákkal adjuk meg. A fok hosszúsági
koordináta itt is a greenwich-i kezdő meridiánhoz tartozik. Az ellipszoidi földrajzi szélesség az északi féltekén, míg az
ellipszoidi földrajzi hosszúság pedig a keleti irányban pozitív.

A gömbi koordináta rendszer a regionális méretű (közepes nagyságú országok) térinformációs rendszerek
vonatkoztatási rendszere, illetve ezt a koordináta rendszert alkalmazzák a kettős vetítések alkalmával is, amikor
először az ellipszoidról az ún. Gauss gömbre, másodszor pedig a Gauss gömbről egy síkba fejthető felületre (hengerre,
kúpra, vagy pedig érintősíkra) vetítenek. A gömbi koordináta rendszerben a gömb felszíni pontjainak a helyzetét adjuk
meg a  gömbi földrajzi szélesség és a  gömbi földrajzi hosszúság koordinátapárokkal. A 3.18. ábrán látható



módon a gömbi földrajzi hosszúság a greenwich-i kezdő meridiántól keletre pozitív. A gömbi földrajzi szélesség az
egyenlítő síkjától északi irányba haladva pozitív.

A síkfelületi koordináta rendszer a településnyi méretű, ún. lokális vonatkoztatási rendszerek esetén használatos.
Ekkor a pontok helyzetét a síkbeli Descartes rendszer X  és Y koordinátáival adjuk meg.

3.17.  ábra:  Az ellipszoidi koordináta rendszer [xv]

3.18.  ábra:  A gömbi koordináta rendszer [xvi]

Fontos ennél a rendszernél, hogy a tengelyeket milyen égtáj felé irányítjuk. Például az EOV (Egységes Országos
Vetületi Rendszer) északkeleti tájékozású ferdetengelyű hengervetületi koordináta rendszerében a pozitív X tengely
északi irányba, a pozitív Y tengely pedig, keleti irányba mutat (3.19. ábra). A II. világháború előtt Magyarországon a
polgári térképészetben használt érintő hengervetület koordináta rendszere viszont a 3.20. ábrán látható délnyugati
tájékozású volt három (északi, középső és déli) origóval. Ebben a rendszerben az X tengely pozitív értekei déli irányba,
az Y tengely pozitív értékei pedig nyugati irányba mutatnak.



3.19.  ábra:  Az Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináta rendszere [xvii ]

3.20.  ábra:  A délnyugati  tájékozású érintő hengervetületek koordináta rendszerei  [xviii]

A hazai térképészet az alábbi vonatkoztatási rendszereket alkalmazta az elmúlt évszázadban, illetve alkalmazza
jelenleg.

A globális, a regionális és a lokális térinformációs rendszerekben egyaránt alkalmazott a műholdas GPS adatgyűjtési
technológia. A GPS adatok vonatkoztatási rendszere a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG) által
elfogadott WGS84 (World Geodetic System 1984) geocentrikus rendszer.

A katonai térképészetben a NATO országok UTM (Universal Transverse Mercator) vonatkoztatási rendszerét
használják. Az UTM rendszer referencia felülete a Hayford forgási ellipszoid. A referencia ellipszoidról a térképezendő
területekhez illesztett, az ellipszoidba kicsit bemetsző hengerekre történik a vetítés, s az adott henger alkotója menti
felmetszésével és síkba való kiterítésével kapjuk meg a térképeket.

A Varsói Szerződés idején készült katonai térképeink vonatkoztatási rendszere viszont a Gauss-Krüger rendszer,
melynek az alapfelülete a Kraszovszkij-féle forgási ellipszoid. Az ellipszoidról ebben a rendszerben a vetítés az
ellipszoidot érintő hengerekre történik.

A polgári térképészetben az I. világháború előtti térképek esetében a Bessel-féle referencia ellipszoidhoz az ország
területén érintő Gauss gömböt illesztettek, a Gauss gömbhöz pedig 3 db (északi, középső és déli) ferde tengelyű érintő
hengert vettek fel. Kettős vetítést alkalmazva, az ellipszoidról a pontokat a Gauss gömbre, majd pedig onnan az érintő
hengerekre vetítették.



Jelenleg a hazai polgári térképek az EOV (Egységes Országos Vetületi Rendszer) rendszerben készülnek. Az EOV
rendszer alapfelülete az IUGG/67 forgási ellipszoid, melyhez érintő Gauss gömböt illesztenek. A Gauss gömbhöz, a
vetítési hibák csökkentése miatt, a gömbbe kissé bemetsző ferdetengelyű hengert (3.21. ábra) vesznek fel. A kettős
vetítés itt is az ellipszoidról a Gauss gömbre, onnan pedig, a hengerre történik.

3.21.  ábra:  Az EOV rendszer Gauss gömbje és az ahhoz illesztett  metsző henger  [xix]

A referencia rendszerek pontjainak meghatározásához mérőeszközök, mérőműszerek szükségesek. A földi geodézia
mérőeszközei a derékszöget bezáró irányok kijelölését lehetővé tevő prizma, a távolságmérést segítő mérőszalag, a
magassági (Z) koordináták meghatározását lehetővé tevő szintező műszer, az irány kijelöléshez és szögméréshez
használatos teodolit, valamint a távolság- és iránymérést egyaránt lehetővé tevő tahiméter. A földi geodéziai
mérésektől lényegesen gyorsabb és hatékonyabb adatgyűjtést tesznek lehetővé a légi adatnyerési technológiák (a légi
fényképezés, a távérzékelés és a GPS). A légi fényképezés estén a repülő eszközökről készített fényképsorozatokból
ún. fotogrammetriai eljárásokkal állítják elő a föld felszínének képeit. A távérzékelés (remote sensing) műholdakról
készít több frekvenciás (több hullámsávos) felvételeket. Ezeknél a képeknél a hosszabb hullámsávon készítettek
behatolási mélysége nagyobb, így a földfelszín növénytakaró alatti része is elemezhetővé válik.

A GPS rendszer 21 db működő és 3 db tartalék műholdat használ, amelyek közül, ha három, vagy annál több
műholdra egy időben rálátunk a földi GPS vevővel, akkor a geocentrikus koordináta rendszerben meghatározhatjuk a
vevő koordinátáit. (Amennyiben csak egy műholdat látunk, úgy a vevővel a műhold körüli gömbön bármelyik pontban
lehetnénk. Két műholdra való rálátás esetén két gömb metszeteként adódó kör pontjaiban lehet a vevő. Amennyiben a
vevővel három műholdat látunk, akkor két kör metszeteként adódó két pontban lehet a vevő, viszont az egyik pont
általában a Föld felszínétől távoli helyzetbe esik, így a másik pont adja a vevő tényleges helyzetét. A négy műholdra
való egyidejű rálátás már geometriailag is egyértelmű megoldást ad a vevő helyzetére.)

A tematikus dimenziók

A vonatkoztatási rendszerek pontjaihoz csatolt szakadatokat tematikus dimenzióknak nevezzük. A nyitott
térinformatikai rendszerekben ezeket grafikusan rétegekbe (angolul layer) rendezik ezért alkalmazott a tematikus
dimenziókra a rétegdimenziók elnevezés is.

Egy-egy geoinformatikai rendszer felépítését valójában az dönti el, hogy milyen és mennyi tematikus dimenziót
(szakadatot) tartalmaz, és ezek grafikus objektumairól hogyan érhetjük el az alfanumerikus adatbázis rekordjait. Ez a
grafikus-alfanumerikus kapcsolatrendszer teremti meg a szöveges-számos adatok gyors elérését és megjelenítését a
grafikus térképekről (képekről), valamint a térinformatikai elemzéseket (keresések, szűrések).

A tematikus dimenziók milyensége alapján két nagy csoportba oszthatjuk a GIS alapú geoinformatikai rendszereket.
Az első csoportot a társadalmi-gazdasági célú rendszerek alkotják, ahol a rendszer tematikus dimenziói
földtudományi szakadatokat is tartalmaznak, de a rendszer kifejlesztésének a célja alapvetően nem a földtudományi
feladatok megoldása. Ezek terminológia szerint földtudományi szakadatokat felhasználó térinformatikai
rendszerek. A második csoportot a geoinformációs rendszerek képezik. Ezek kifejlesztésének a fő célja a
földtudományi feladatok megoldásának az elősegítése. A geoinformációs rendszerek tematikus dimenziói csak



földtudományi szakadatokat integrálnak magukba.

A társadalmi-gazdasági célú rendszerek

A társadalmi gazdasági célú rendszerek alapvetően nem földtudományi célt szolgálnak, de a gazdasági, jogi,
szociológiai, építészeti, gépészeti, stb. feladatmegoldásokhoz földtudományi adatokat (általában térképeket, talajtani,
vízföldtani, meteorológiai, szennyezettségi jellemzőket) is felhasználnak. A társadalmi-gazdasági célú rendszerek
kormányzati, önkormányzati és vállalati szinten is szervezhetők, ezért megkülönböztetünk országos és regionális
rendszereket, önkormányzati rendszereket és vállalati alkalmazásokat.

Az országos és regionális rendszerek a kormányzati szintű munkát segítik. A regionális rendszerek egy-egy régió
fejlesztési terveihez kapcsolódó területfejlesztéseket támogatják. A települések önkormányzatai a szervezési,
üzemeltetési és fejlesztési feladataik megoldásához GIS alapú önkormányzati rendszereket vehetnek igénybe. A
vállalati célok elérését segítik a GIS alapú vállalati alkalmazások. (A terület- és településfejlesztés geoinformatikai
vonatkozású rendszereit a 11. fejezetben mutatjuk be.)

Az országos társadalmi-gazdasági rendszerre példa a GeoMedia Professional 3.0 alatt kifejlesztett USSampleData
GIS. A rendszer alfanumerikus adatbázisa az évi csapadék, hőmérséklet, a népességi, az iskolázottsági, a várható
élettartam, a bűnözési szakadatokat és a területek geometriai adatait tartalmazza. A 3.22. ábrán látható kezdőlapon a
Legend (jelmagyarázat) ablakban 8 db tematikus dimenzió van felvéve. Ezek az államok nevei (Labels of States), a
városok (Cities), a nagyvárosok (Major Cities), az autópályák (Interstates), a folyók (Rivers), a megyék (Counties), az
államok (States) és az átlaghőmérséklet szerint színezett államok (States by AVETEMP), melyek közül a városok és
az átlaghőmérséklet szerint színezett államok rétege nincs grafikusan bekapcsolva.

A 2D+8D rendszer különböző szempontú keresésekkel tetszőlegesen továbbfejleszthető. A 3.23. ábrán például kék
színnel, 9. grafikus tematikus dimenzióként azok a megyék (közigazgatási egységek) láthatók, ahol az évi eső
mennyisége átlag feletti. Az átlagnál nagyobb számú, halállal végződő bűnesetek megyék szerinti területi keresésének
az eredményét mutatja piros színnel a 3.24. ábra. Az előző két keresés eredményét tematikus dimenziókként
integráltuk, ezért a 3.24. ábra már egy 2D+10D GIS-t mutat. Újabb keresésekkel a rendszer tematikus dimenzióinak a
száma tovább növelhető.

3.22.  ábra:  Az USSampleData GIS kezdő oldala  [xx]



3.23.  ábra:  Az átlagtól  esősebb területek keresésének eredménye [xxi]

3.24.  ábra:  Az átlagtól  nagyobb bűneseti  számot mutató területek keresésének eredménye [xxii ]

Geoinformációs rendszerek 

A geoinformációs rendszerek a földtudományi szakadatokat használják fel a tematikus dimenzióikban.
Megkülönböztethetünk:

környezetleíró és minősítő alkalmazásokat és
 
környezet átalakító rendszereket.

A környezetleíró és minősítő alkalmazások a Föld vizsgált részét a passzív földtudományi (földrajzi, geodéziai,
geológiai, hidrogeológiai, geokémiai, geofizikai, légkörfizikai és meteorológiai) módszerekkel csak vizsgálják és
minősítik, de nem alakítják át.



Globális méretű környezetleíró geoinformációs rendszerrel adhatjuk meg például a légkör (atmoszféra) szerkezetét,
amely a Föld körül a Napból érkező napszél (anyagi- és energiasugárzás) hatására a 3.25. ábrán látható módon torzul.
A napszél hatására az atmoszféra a naptávoli oldalon csóvaszerűen megnyúlik. A napszél nagy energiájú
elektromosan töltött (ionizált) és semleges részecskéi egyaránt veszélyt jelentenek a földi élővilágra (bioszféra). A földi
élet fennmaradásához a légkör három szférája (magnetoszféra, ionoszféra és ozonoszféra) járul hozzá, amelyek
kiszűrik, illetve részben visszaverik a napszél káros hatású részecskéit. A napszél kis energiájú ionizált részecskéit a
Magnetoszféra mágneses erővonalai az erővonalak mentén eltérítik (befogják). A mágneses erővonalak által
összegyűjtött és gyorsított ionáram a Föld mágneses sarkain leföldelődik, amely az alsó légkörben erős fényhatással
járó felvillanásokat okozva hozza létre a sarki fény jelenségét. A napszél semleges és nagyenergiájú elektromosan
töltött részecskéi átjutnak a magnetoszférán és beleütköznek a középső légkörben lévő ionoszférába. A
magnetoszférához képest lényegesen nagyobb sűrűségű ionoszféra elektromosan töltött részecskéket tartalmaz, így
az energiasugárzás egy részét visszaveri. A napszél semleges és töltött részecskéi, valamint az ionoszféra
elektromosan töltött részecskéi között végbemenő ütközések hatására a napszél egy újabb része szűrődik ki, az
ütközések által gyorsított töltött ionoszféra részecskék pedig elektromágneses hullámokat gerjesztenek. Ezek az
elektromágneses hullámok elérik a Föld felszínét, onnan részben visszaverődnek, részben pedig behatolnak a földbe.
A Föld és az ionoszféra közötti ún. üregrezonátorban alakul ki a Föld saját elektromágneses tere, amelyet
magnetotellurikus térnek nevezünk és a földtani kutatásban a Föld belső szerkezetének a meghatározására
használunk fel. A napszél nagy energiájú semleges és elektromosan töltött részecskéit azonban az ionoszféra sem
képes teljesen kiszűrni. Ezeket a részecskéket az alsó légkörben elhelyezkedő, nagy sűrűségű háromatomos oxigént
tartalmazó ozonoszféra fogja fel. Mivel sajnos az ozonoszféra az utóbbi évszázadban jelentősen elvékonyodott, illetve
néhány helyen ki is lyukadt, ezért manapság a napszél jelentős része már eljut a Föld felszínére.

3.25.  ábra:  Az atmoszféra torzulása a napszél  hatására [xxiii]

A Föld belső szerkezetét leíró globális geoinformációs rendszer a föld öves szerkezetét és a lemeztektonika
mechanizmusát mutatja be. A 3.26. ábra a klasszikus földmodellt mutatja, amelyet a szeizmológiai (földrengés
észlelések) mérések alapján állítottak fel. Korábban különböző szakterületi alapon számos földmodellt publikáltak,
azonban ezek mögött nem voltak gyakorlati mérések. Az első ilyen észlelést a földrengések által keltett
talajmechanikai rugalmas hullámok (szeizmikus hullámok) regisztrálása jelentette. A szeizmológiai észlelések
feldolgozásával két fő törési felületet (Mohorovicsics és a Guttenberg-Wiechert felületek) mutattak ki a Föld
belsejében, melyeken a szeizmikus hullámok terjedési sebességében nagyfokú változás következik be.
Ezek alapján

a földfelszín és a Mohorovicsics felület közötti részt kéregnek (angolul Crust),
 
a Mohorovicsics és a Guttenberg-Wiechert felületek közötti gömbhéjat köpenynek (angolul Mantle),
 
míg a Guttenberg-Wiechert felület alatti részt magnak (angolul Core) nevezték el.

A kérgen belül egy, köpenyen belül pedig két darab mellék törési (diszkontinuitási) felületet is kimutattak a
szeizmológiai mérések alapján. A Conrad diszkontinuitási felület a kérget felső kéregre és alsó kéregre bontja,
míg a köpenyben lévő diszkontinuitási felületek (Byerly és a Repetti) alapján felső, középső és alsó köpenyt
különítettek el.

A magban 5000 km átlagmélységben észlelt Lehmann-öv alatti részt belső magnak, a mag ezen öv feletti részét



pedig külső magnak nevezzük.

A 3.26. ábra baloldalán lévő képen azt látjuk, hogy a belső mag szilárd (angol felirattal: Solid inner core), külső mag
pedig fluid (angol felirattal: Liquid outer core) halmazállapotú. A mag halmazállapotára vonatkozó előző információra
szintén a szeizmológiai mérések eredményeit felhasználva következtettek, a 3.27. ábrán látható séma alapján.

3.26.  ábra:  A szeizmológiai mérések alapján felállított klasszikus földmodell [xxiv]

Az ábráról látható, hogy a földrengések fészkéből háromféle szeizmikus hullám indul ki. A földfelszínen haladó felületi
hullámok (angolul Surface waves) okozzák a felszíni mozgásokat és az ezekhez köthető, az épületek és egyéb
műtárgyak összeomlásával járó katasztrófákat.

A Föld belső szerkezetének a kimutatásához a bemerülő P és S hullámokat tudjuk felhasználni. A P hullámok (angolul
P-waves, Primary-waves) gyorsabban terjednek, ezért elsőnek ezek jelennek meg a szeizmológiai obszervatóriumok
regisztrátumain. Ezek longitudinális polaritású nyomáshullámok, melyek esetében a talajrészecskék a hullámterjedés
irányában rezegnek. A S hullámok (angolul S-waves, Secondary-waves) transzverzális polaritású nyíróhullámok,
melyekben a talajrészecskék merőlegesen rezegnek a hullám terjedésének az irányára. Az S hullámok terjedési
sebessége kisebb, így a P hullámok után jelennek meg az obszervatóriumi regisztrátumokon. Mint azt a 3.27. ábra
mutatja, a földrengésekhez közeli obszervatóriumok regisztrátumain mindkét hullámtípus (a P és az S is) megjelenik,
azonban a földrengésfészkektől távoli obszervatóriumok - melyekhez tartozó hullámutak áthaladnak a külső magon -
regisztrátumain csak a P hullámok mutathatók ki, melyek terjedési sebessége lecsökken. Mivel a folyadékokban csak a
nyomáshullámok terjednek, a nyíróhullámok viszont elnyelődnek, ezért azt feltételezhetjük, hogy a külső mag anyaga
fluid halmazállapotban van.



3.27.  ábra:  A földrengéshullámok terjedése [xxv]

A Föld elektromágneses terét mérő magnetotellutikus módszerrel a külső köpenyben egy elektromosan jó vezető
(alacsony fajlagos ellenállású) zónát mutattak ki, amely egybeesik a szeizmológia által detektált - a 3.28. ábrán látható
- kis hullámterjedési sebességű övvel. A két módszer által kimutatott előző eredmény alapján azt feltételezték, hogy a
csökkent sebességű és fajlagos ellenállású öv nagy viszkozitású fluidumot tartalmaz, amely kőzetolvadékot jelenthet.

A jelenleg tudományosan elfogadott legmodernebb földfejlődési elmélet a lemeztektonikai elmélet, melyek a lényegét
mutatja be a 3.28. ábra jobboldali része. A külső mag olvadék anyaga az óceánközépi hátságok alatt áthatolva a
köpenyen keresztül feláramlik és a csökkent sebességű és ellenállású zónában szétterül. Az óceánközépi hátságok
területén az olvadék felső része megszilárdulva létrehozza a legfiatalabb kőzeteket. Az óceánok alatt így keletkező
relatíve vékony, nagyobb sűrűségű, szilárd kőzetlemezt az olvadék a súrlódás miatt a kontinensszegélyek felé húzza
és begyűri a kontinensek területén lévő vastagabb, kisebb sűrűségű, szilárd kőzetlemezek alá. Ezekben az ún.
szubdukciós zónákban a lebukó vékonyabb óceáni kőzetlemez szegélyek felolvadnak és a külső magig lejutnak a
vertikális fluidumáramok. A szubdukciós zónát részletesebben a 3.29. ábra  bal oldalán lévő kép szemlélteti. A köpeny
csökkent ellenállású és sebességű övétől a mély földrengésfészkekig terjedő részét asztenoszférának, az alatta lévő
részt pedig mezoszférának nevezzük.

A szeizmológiai és a magnetotellurikus mérések alapján felállított új Föld-modell szerint a Föld felszíne alatt

a litoszféra (szilárd kőzetöv) helyezkedik el,
 
ez alatt a mélyég felé haladva, az asztenoszféra (olvadéköv),
 
a mezoszféra,
 
a külső mag
 
és a belső mag található.



3.28.  ábra:  A szeizmológiai és a magnetotellurikus mérések alapján felállított új földmodell [xxvi]

A Föld belső szerkezetének a megismerését szolgáló legfontosabb földtudományi módszereket mutatja a 3.29. ábra
jobboldali része. A földfelszín különböző szempontú minősítését a geográfia (földrajz) végzi, a természetföldrajzi, a
gazdaságföldrajzi és a társadalomföldrajzi csoportokba tartozó szakadatok segítségével. A vonatkoztatási rendszerek
létrehozásával és az adatpontok térbeli lokalizálásával foglalkozó geodézia már elmozdul a felszínről, és űrbeli, légi,
bányabeli, valamint tenger alatti méréseket is alkalmaz. A geológia (földtan) alapvető feladata a Föld belső részének
ásvány és kőzettani, szerkezeti földtani és őslénytani leírása, amelyhez a közvetlen kőzetminta elemzések
szolgáltatják a legpontosabb adatokat. A mélybeli közvetlen kőzetmintavételhez szükséges a mélyfúrások
igénybevétele. A néhány km mélységű mélyfúrások azonban amellett hogy drágák, csak a kéreg felső részének a
megismerését teszik lehetővé. A mélyebb szerkezetek feltárásához a geológiának a közvetett információszolgáltató
földtudományokra (geokémia és geofizika) kell támaszkodnia. A geokémia a mélyből felszínre jutó gőzök, gázok
elemzésével tud képet szolgáltatni a mélyszerkezetek kémiai összetételéről, kitágítva ezzel a geológia látókörét. A
geofizikai módszerekkel kimérhető, a földet átjáró fizikai terek leképezik a Föld belső szerkezetét, s ezzel
nélkülözhetetlen - a legmélyebb szerkezetek esetében egyetlen - közvetett kutatási eszközt adnak a geológia kezébe.
Amellett, hogy a geofizikai módszerek sokszínűek és lényegesen olcsóbbak a mélyfúrásoknál, további előnyük, hogy
térbeli képet szolgáltatnak a fúrásos kutatás lokális (a fúrási helyekhez kötött) adatai mellett. (A legfontosabb
módszercsoportok felsorolása a 3.29. ábra jobboldalán látható, pirossal kiemelve a földmodellek megalkotásához
mérési adatokat szolgáltató szeizmológiai és magnetotellurikus módszereket.) A felszín alatti vizek vizsgálatát végző
hidrogeológia a geológiához hasonlóan szintén a közvetlen fúrásos kutatási és a közvetett geokémiai és geofizikai
módszereket veszi igénybe.

3.29.  ábra:  A Föld felszínét  és belső szerkezetét vizsgáló földtudományi módszerek  [xxvii ]



A geoinformációs rendszerek másik nagy csoportját a környezet átalakító rendszerek képezik, amelyek a Föld
anyagi felépítését kisebb-nagyobb mértékben megváltoztató aktív földtudományok (bányászati tudományok és
szennyezés mentesítő tudományok) szakadataira támaszkodnak. A környezet átalakító rendszerek felépítése az adott
bányászati és mentesítési céltól függően sokféle lehet, ezért a jegyzet terjedelmi korlátai miatt ezek részletes
bemutatásától el kell tekintenünk.

4. Ellenőrző KÉRDÉSEK, FELADATOK

3. LECKE - ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül! 

1. Ismertesse az információs rendszerek statikus elemeit.
 

 
 

adat, hardver, szoftver
 

adat, hír, információ

 
 

 
hardver, szoftver, informatikus  

 

2. Mi a másodlagos adatfeldolgozás célja?
 

 
 

a kevésbé jelentős adatok feldolgozása

 
 

jobb adatstruktúra kialakítása

 
 

a hírértékű adat információvá alakítása

3. Milyen attribútum kerül a térinformatikai rendszerek első szintjére?
 

 
 

a pontok tengerszint feletti magassága (Z)

 
 

az úthálózat

 
 

a jelkulcs

4. Sorolja fel a tér-idő vonatkoztatási rendszer dimenzióit.
 

 
 

X, Y, Z és t
 

kx, ky, kz és f

 
 

 
X, Y, Z és f  

 

5. Hány dimenziós a tér-idő vonatkoztatási rendszer?
 

 
 

4D
 

3D

 
 

 
2D  

 



6. Mik a transzformált dimenziók a spektrális feldolgozásoknál?
 

 
 

kx, ky, kz és f
 

X, Y, Z és t

 
 

 
X, Y, Z és f  

 

7. Mi a képszeletelés lényege?
 

  
a magasabb dimenziószámú képek alacsonyabb dimenziószámú
partícióinak előállítása

 
 

írat megsemmisítés

 
 

a képek több részre való feldarabolása

8. Hogyan függ az elektromágneses terek behatolási mélysége a tér
frekvenciájától?
 

 
 

a frekvencia növekedésével nő a behatolási mélység

 
 

a frekvencia növekedésével csökken a behatolási mélység

 
 

a frekvencia növekedésével nem változik meg a behatolási mélység

9. Milyen színnel jelentek meg a CH tartalmú zónák a bemutatott horizontális
szeizmikus képszeleten?
 

 
 

kék
 

piros és sárga

 
 

 
kék és sárga  

 

10. Milyen színnel jelentek meg a tó- és folyómedrek a bemutatott horizontális
szeizmikus képszeleten?
 

 
 

kék
 

kék és sárga

 
 

 
piros és sárga  

 

11. Hány db GIS-t tartalmaz az a térinformatikai hiperrendszer, amelyet egy
100m x 100m x 100m-es valós 3D referenciájú geoinformatikai rendszerből
mind a három térbeli irányban 10m-es intervallumvéges mintavételezési
közű képszeletelési eljárással kapunk?
 

 
 

11 a tizenharmadikon db
 

10 a hatodikon db

 
 

 
33 db  

 

12. Mi a GPS mérések egységes koordináta-rendszere?
 

 
 

WGS84 geocentrikus rendszer
 

UTM rendszer

 
 

 
EOV rendszer  

 



13. Hány műholdra való rálátás szükséges egy pont helyzetének az
egyértelmű meghatározásához?
 

 
 

négyre
 

háromra

 
 

 
ötre  

 

14. Általánosan hány dimenziós a klasszikus térinformatika vonatkoztatási
rendszere?
 

 
 

2D
 

3D

 
 

 
4D  

 

 Kifejtendő KÉRDÉSEK  

 

Ismertesse a dinamikus információs rendszert!
 
Soroljon fel néhány (minimum 3db) hírforrást!
 
Soroljon fel néhány (minimum 3db) információforrást!
 
Mondjon példákat a tér-idő képekre!
 
Ismertesse a 3D térkép 2D képszeleteit!
 
Általánosan hány dimenziós a vonatkoztatási rendszer?
 
Említsen meg két professzionális geoinformatikai rendszert!
 
Sorolja fel a behatolási mélységük szerint a passzív földtudományokat!
 
Mit mutat a horizontális gravitációs képszelet?
 
Mit mutat a horizontális mágneses képszelet?
 
Mit mutat a horizontális geoelektromos képszelet?
 
Mit mutat a vertikális geoelektromos képszelet?
 
Mit mutat a horizontális MT képszelet?
 
Mit mutat a vertikális MT képszelet?
 
Mi a geoid?
 
Mi a kiegyenlítő ellipszoid?
 
Nevezzen meg néhány kiegyenlítő ellipszoidot!
 
Vázolja a geocentrikus koordináta-rendszert?
 
Vázolja a ellipszoidi koordináta-rendszert?
 
Vázolja a gömbi koordináta-rendszert?
 
Milyen a globális térinformatikai rendszerek vonatkoztatási rendszere?
 
Milyen a regionális térinformatikai rendszerek vonatkoztatási rendszere?
 



Milyen a lokális térinformatikai rendszerek vonatkoztatási rendszere?
 
Milyen nemzetközi vonatkozási és vetületi rendszereket ismer?
 
Milyen hazai vonatkozási és vetületi rendszereket ismer?
 
Mi a Gauss-Krüger rendszer vetítési alapja?
 
Mi az UTM rendszer vetítési alapja?
 
Mi az EOV rendszer lényege?
 
Sorolja fel a főbb geodéziai adatnyerési technológiákat (módszereket)!
 
Mik a lokális, regionális és globális térinformatikai rendszerek geodéziai adatnyerési módszerei?
 
Mik a földi geodézia műszerei?
 
Mi a fotogrammetria lényege?
 
Mi a távérzékelés lényege?
 
Mi a GPS rendszer lényege?
 
Hány db műholdat alkalmaznak a GPS rendszernél?
 
Írja le funkcionállal a geoinformatikai rendszerek általános felépítését!
 
Adja meg a geoinformatikai rendszerek statikus felépítését!
 
Adja meg a geoinformatikai rendszerek dinamikus felépítését!
 
Mi a tematikus dimenzió fogalma?
 
Ismertesse a geoinformációs rendszerek két fő csoportját!
 
Ismertesse a környezetleíró és minősítő rendszerek meghatározását!
 
Mi a geográfia feladata?
 
Mi a geodézia feladata?
 
Mi a geológia feladata?
 
Mi a hidrológia feladata?
 
Mi a hidrogeológia feladata?
 
Mi a geokémia feladata?
 
Mi a geofizika feladata?
 
Említsen 3 db geodéziai tematikus dimenziót (szakadatot)!
 
Említsen 3 db földrajzi tematikus dimenziót (szakadatot)!
 
Említsen 3 db geokémiai tematikus dimenziót (szakadatot)!
 
Említsen 3 db geofizikai tematikus dimenziót (szakadatot)!
 
Említsen 3 db hidrogeológiai tematikus dimenziót (szakadatot)!
 
Említsen 3 db geológiai tematikus dimenziót (szakadatot)!
 
Említsen 3 db környezetvizsgálati tematikus dimenziót (szakadatot)!
 
Mondjon példát a szűken értelmezett geoinformatikai rendszerre!
 
Ismertesse a környezet átalakító rendszerek meghatározását!
 
Sorolja fel a környezet átalakító rendszerek fő csoportjait!
 
Mi a bányászat feladata?
 
Mi a szennyezésmentesítés feladata?
 
Említsen 3 db fluidumbányászati tematikus dimenziót (szakadatot)!



 
Említsen 3 db szilárd ásványinyersanyag bányászati tematikus dimenziót (szakadatot)!
 
Említsen 3 db szennyezés mentesítési tematikus dimenziót (szakadatot)!
 
Sorolja fel a GIS statikus elemeit!
 
A statikus GIS elemek közül melyik költsége a legnagyobb?
 
Ismertesse a Föld öves szerkezetét a klasszikus Földmodell alapján!
 
Mi a litoszféra?
 
Ismertesse a Föld öves szerkezetének új, a lemeztektonikai elméletnek megfelelő képét!
 
Milyen geofizikai módszerek eredményei alapján ismerjük a Föld öves szerkezetét?
 
Mi a szeizmológia lényege?
 
Ismertesse a szeizmikus hullámtípusokat!
 
Jellemezze a longitudinális rugalmas hullámokat!
 
Jellemezze a transzverzális rugalmas hullámokat!
 
Minek az alapján tételezzük fel, hogy a külső mag fluidum állapotban van?
 
Mi az MT módszer lényege?
 
Mi a lemeztektonika lényege?
 
Mi az asztenoszféra?
 
Ismertesse a légkör főbb szféráit?
 
Beszéljen röviden a magnetoszféra, az ionoszféra és az ozonoszféra élettani hatásairól!
 
Mi a sarki fény?
 
Beszéljen röviden a magnetoszféra, az ionoszféra és az ozonoszféra hírközlési vonatkozásairól!
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