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Magyar összefoglaló 
Somogyi József Árpád 

Doktori disszertáció összefoglaló 

Kutatásaim során pontfelhőn alapuló eljárások optimális alkalmazásával foglalkoztam mérnöki 

feladatok megvalósítása során. Ezalatt különböző adatgyűjtési (pl. földi lézerszkennelés, közel 

fotogrammetria), feldolgozási (pl. illesztések, szűrések) és megjelenítési megoldásokat (pl. felület 

modellek, metszetek, nézetek) alkalmaztam, valamint azok elméleti hátterét tanulmányoztam. 

Az elvégzett doktori munkálataim alapján rendszereztem a pontfelhő alapú adatgyűjtési 

technológiákat (földi lézerszkennelés, közel fotogrammetria, UAS fotogrammetria és közösségi 

adatnyerés), oly módon, hogy azok jellemző tulajdonságaik alapján (pl. térbeli lefedés, geometriai 

felbontás) kiválasztható legyen az adott alkalmazás szempontjából legkedvezőbb technológia. A 

javasolt módszereket és eljárásokat konkrét gyakorlati problémákra alkalmaztam és vizsgáltam. 

Sziklafal állékonysági vizsgálatok alapján olyan földi lézerszkennelésen és UAS fotogrammetrián 

alapuló felmérési és feldolgozási eljárást dolgoztam ki, mely alkalmas összetett, akár nehezen 

megközelíthető, amorf felületek mérnökgeológiai célú elemzésére. 

Gótikus építészeti töredékek geometriai, formai vizsgálatának támogatásához egymástól eltérő 

méréstechnológiák (földi lézerszkenner, strukturált fényű szkennerek, közel fotogrammetria) 

összehasonlítását végeztem el, különböző jellemzők levezetése mellett. A vizsgálat 

eredményeképpen igazoltam a fotogrammetria alkalmazhatóságát hasonló célú elemzések esetén. 

Kutatásom során foglalkoztam az építőiparban jelenleg egyre inkább elterjedő épületinformációs 

modellezéssel is, amely esetében a pontfelhő alapú adatok alkalmazhatóságát, azok előnyeit és 

hátrányait vizsgáltam. Ennek keretében valós rekonstrukciós munkálatok során végzett mérések 

alapján állítottam elő modelleket. 

A közösségi adatnyerés a világ sok területén meghonosult eljárás, a térinformatika és távérzékelés 

területén is több kutatásnak szolgált alapjául. Ezen a területen a célom a különböző (videó és 

állóképek) forrású adatok felhasználhatóságának vizsgálata volt mérnöki alkalmazások 

támogatására. 

   



 
 

Angol összefoglaló 
József Árpád Somogyi 

Summary of PhD Dissertation 

My research field is optimizing pointcloud based procedures to support engineering applications. 

I applied different data acquisition (e.g. terrestrial laser scanning, close range photogrammetry), 

processing (e.g. matching, registration, filtering), and visualization solutions (e.g. surface models, 

sections, views), and studied their theoretical background. 

Based on my PhD studies I systematically categorized the point cloud based data acquisition 

methods (e.g. terrestrial laser scanning, close range photogrammetry, UAS photogrammetry and 

crowdsourcing) in order to support selecting the optimal technology for specific application based 

on certain parameters (e.g. spatial coverage, geometrical resolution). 

Based on slope stability investigtaions I developed combined terrestrial laser scanning and UAS 

photogrammetry surveying and processing method that enables the engineering geology analysis 

of complex, hardly accessible, irregular surfaces. 

I compared and evaluated different measurement technologies (terretrial laser scanning, structured 

light scanning, close range photogrammtery) to support the geometric analysis of gothic 

architectural stone details. I proved the high potential of photogrammetry in such analyses. 

During my studies I also dealt with the emerging building information modeling; I investigated the 

potential of applying point clouds, considering their advantages and shortcomings. I executed 

measurements and created models during real reconstruction projects. 

Crowdsourcing based data acquisition has broad application areas; it also supports geoinformatics 

and remote sensing research activities. In this field my goal is to evaluate the potential of different 

data sources (images and videos) to support engineering applications. 
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1. Bevezetés 

Az elmúlt évtizedekben a térbeli geometriai adatok gyűjtésében és feldolgozásában lezajlott egy 

olyan paradigmaváltás, amelynek eredményeként a korábbinál lényegesen nagyobb teret nyertek a 

felület jellegű adatnyerési eljárások a diszkrét pontok mérése mellett. A földi lézerszkennerek 

(Terrestrial Laser Scanner – TLS) 1980-as megjelenésüktől a 2000-es évekre már bevett adatnyerési 

eszközöknek számítanak. A pontfelhőt előállító technika alkalmazási területe igen széleskörű, 

sikeresen használható többek között az építészeti, régészeti, bányászati, gépészeti és 

mérnökgeodéziai célú felmérések területén. A 2000-es évek végétől tapasztalható a képpont alapú 

térrekonstrukciós eljárások (stracture from motion és pixel-wise surface reconstruction) gyors ütemű 

terjedése, melynek további lendületet adott a távolról vezérelhető légi járművek (Unmanned Aircraft 

– UA) polgári felhasználók körében történő térhódítása. Az eljárás lehetővé teszi, hogy a 

felmérendő objektumról nagyszámú, különböző szögekből készült képeket felhasználva pontfelhőt 

állítsunk elő. 

A különböző forrásokból származó, nagy pontszámú, részletgazdag pontfelhők feldolgozása új 

gondolkodásmódot és eszközök ismeretét igényli a felhasználóktól. A felmérés céljának 

függvényében különböző termékek vezethetők le; 2D-s metszetek és nézetek, térbeli felület-, 

vektoros és BIM-modellek. 

Disszertációmban a pontfelhők alkalmazhatóságát, továbbá az azokban rejlő feldolgozási és 

alkalmazási lehetőségeket és korlátokat vizsgáltam különböző mérnöki feladatok kapcsán (például 

mérnökgeológiai és építésztörténeti vizsgálatok). Vizsgálataim során így többnyire valós mérésekkel 

és azok feldolgozásával foglalkoztam, azonban a pontfelhőkhöz kapcsolódó eljárások mélyebb 

megértése érdekében specifikus, irányított méréseket és elemzéseket is végeztem. Az általam 

alkalmazott adatnyerési eljárások (földi lézerszkennelés, strukturált fényű szkennelés, illetve 

képfelvételek készítése) minden esetben pontfelhőt eredményeztek, amelyek feldolgozása során a 

végtermékek széles spektrumát állítottam elő. Kutatásaim kiterjedtek továbbá a közösségi 

adatnyerés területére is, amely kapcsán az azokból előállítható pontfelhők és modellek mérnöki célú 

alkalmazhatóságát vizsgáltam. 
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2. Elméleti áttekintés 

Ebben a fejezetben a dolgozatban alkalmazott kifejezések és eljárások rövid bemutatását adom, 

amely során nem törekszem a szakirodalom teljes körű lefedésére, csupán az általam vizsgált 

módszerekre, eljárásokra és technológiákra terjed ki. 

2.1 Pontfelhő 

A világ pontszerű objektumokkal történő leírása a mezopotámiai művészet mozaikjaitól, a 

pointillizmuson keresztül, a képernyők képalkotási technológiáig elterjedt ábrázolási mód. A 

pontfelhők segítségével bonyolult térbeli formák 3D ábrázolása is lehetséges. A pontfelhők pontjai 

meghatározott koordináta-rendszerben állnak rendelkezésre (polárkoordináták: R, Θ, Φ / 

Descartes-féle koordinátarendszer: X, Y, Z), és többnyire térbeli adatnyerési eljárás segítségével 

állnak elő, például: lézerszkennelés, fotogrammetria útján. 

A színes, részletes pontfelhők mindamellett, hogy igen látványosak, olyan különböző feladatok 

megoldására is alkalmasak, mint geometriai mérések (távolság, felület, térfogat), szegmentálás és 

osztályozás, vektoros adatok levezetése, vagy eltéréstérképek előállítása. Azonban vannak olyan 

mérnöki munkák, amelyek során a pontfelhők önmagukban nem elegendők. Ilyen esetekben 

felületmodellekké, NURBS (Non-uniform rational basis spline) modellekké vagy CAD-modellekké kell 

azokat átalakítani [1], [2], [3], [4]. 

2.2 Lézerszkennelés 

A lézer alapú távérzékelés eredete egészen a lézer feltalálásáig vezethető vissza. Az 1960-as években 

az amerikai Nemzeti Légkörkutató Központ (National Center for Atmospheric Research – NCAR) a 

felhők föld feletti magasságát határozták meg a kibocsájtott és detektált jel által megtett út idejének 

mérésével [5]. Noha a lidar kifejezést egy szóösszerántás eredményeként alkották meg 1963-.ban 

(light+radar) [6], mára jellemzően vagy a "Light Detection And Ranging", vagy a "Laser Imaging, 

Detection and Ranging" szavak rövidítéseként kezelendő. A magyar szakirodalomban az előbbi terjedt 

el, jellemzően a LiDAR írásmóddal. 

Disszertációmban csak azon lézerszkenneléses technológiákat mutatom be, melyek új tudományos 

eredményeim előállításában szerepet játszottak, azaz amelyekkel méréseket, vizsgálatokat végeztem. 

A szkennerek a távolságméréshez különböző karakterisztikájú fénysugarat bocsájtanak ki: 250 nm-

től 10 µm-ig, majd a visszaverődést követően detektálják azokat [7]. A távolságok meghatározására 

három módszer alakult ki, történhet időméréssel (Time of Flight – ToF), fázisméréssel (Phase Based – 
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PB) vagy előmetszés (Optical Triangulation) segítségével. A különböző távmérési eljárások maximális 

hatótávolsága, illetve mérési pontossága eltérő. 

Az ToF-os műszerek a kibocsátás és visszaverődés között eltelt idő (t) mérésével az ismert 

jelterjedési sebesség (c) felhasználásával határozzák meg a pontok szkennerhez viszonyított 

távolságát (d) (eq. 1). 

 ∙ ∙  (1) 

A szkennelés minél pontosabb végrehajtásához tehát szélsőpontosságú időmérési követelmény 

társul (példa: 5 mm távolság ~3310-12s idő alatt mérhető meg) továbbá rövid, de nagy energiájú 

impulzust kell kibocsájtani. Mivel a legkisebb impulzushosszt nem lehet akármilyen mértékben 

csökkenteni, így pontosságuk elmarad a PB szkennerekéhez képest. Előnyük az akár több 

kilométeres hatótávolság, ennek következtében a légi lézerszkennerek esetében többnyire ezt a 

távmérési eljárást alkalmazzák. 

A második csoportba tartozó műszerek a kibocsátott és visszavert lézersugár fáziskülönbségének 

és a jelterjedési sebesség ismeretében számítják a távolságot (eq. 2): 

 
∙

∙
	 (2) 

, ahol 

 d: a szkenner és a mért pont közötti távolság, 

 c: az alkalmazott elektromágneses hullám terjedési sebessége, 

 ∆ : fázis eltérés, 

 ∙ 2 : körfrekvencia az alkalmazott elektromágneses hullám fázisának ( ) 

függvényében. 

Előnyük, az időméréses műszerekkel összehasonlításban a nagyobb távmérési pontosság és mérési 

sebesség. A fázisméréses műszerek esetében a kibocsájtott jelet modulálják, így biztosítva a fázis-

többértelműség feloldását. A műszer maximális mérési távolságát a legnagyobb modulált 

hullámhossz határozza meg [8].Az előmetszés elvét alkalmazó műszerek hatótávolsága jellemzően 

alacsonyabb a fentebb említett szkennerekénél, azonban a többi eljárással szemben nagyobb mérési 

pontosság érhető el. Mérési elvüket tekintve egy lézerforrásból és egy optikai érzékelőből épülnek 

fel; amelyek kölcsönös helyzete alapján történik a pontok térbeli helyének meghatározása. 

A lézersugarakat alkalmazó szkennerek esetén fontos ismerni, hogy az milyen veszélyességi 

osztályba sorolható. Olyan esetekben, amikor emberek tartózkodnak a felmérendő területen a 
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mérés időtartalma alatt, ezt figyelembe véve kell megválasztani az alkalmazandó műszert, vagy 

kialakítani a megfelelő mérési körülményeket. Az egyes csoportokat a nemzetközi (IEC 60825-1) 

és hazai szabványok (MSZ EN 60825) rögzítik, azok különböző sugárbiztonsági tulajdonságai 

alapján. Az első osztályba tartozók (Class 1) kivételével minden esetben (Class 1M, 2, 2M, 3R) 

védőszemüveg használata javasolt, míg a magasabb osztályú lézerek (Class 3B, 4) használata során 

a védőfelszerelés viselése adott távolságon belül kötelező [9]. 

A pontok térbeli koordinátáinak meghatározása polárkoordináták segítségével történik, a távolság 

adat mellé szükséges a pillanatnyi irány rögzítése is (horizontális és vertikális szögértékek). 

Öt fő szkenner típus különíthető el:  

1. légi lézerszkennerek (Airborne Laser Scanning – ALS), 

2. földi lézerszkennerek (Terrestrial Laser Scanning – TLS), 

3. tárgyszkennerek, (Short range 3D scanners), 

4. profil- és többsugarú szkennerek (2D laser scanners, multi-beam lidar), 

5. és mobil lézerszkennerek (Mobile Laser Scanning – MLS). 

2.2.1  Földi lézerszkennerek – TLS 

A földi lézerszkennerek az 1980-as évek végétől kezdtek el megjelenni, mára elterjedtté váltak a 

mérnöki gyakorlatban (1. táblázat). Aktív technológiáról lévén szó az adatgyűjtés éjjel vagy akár 

napfénytől mentes helyen (pl.: járatok, barlangok) is alkalmazható. Napjainkban a földi 

lézerszkennerek jelentős része kiegészül színes képalkotással, melynek segítségével a pontfelhő a 

valóságnak megfelelően színezhető. 

 FARO Focus S 350 Leica P40 Riegl VZ-6000 

Távmérési eljárás PB PB ToF 

Minimális és maximális mérési 

távolság [m] 
0.6 – 307 0.4 – 270 5 -6000 

Mért pontok térbeli 

pontossága [mm] 
3.5 (25 m-en) 3 (50 m-en) 15 (150 m-en) 

Maximális mérési sebesség 

[pont/s] 
976 000 1 000 000 37 000 

Szkennelési tartomány 

(vízszintes × függőleges) [°] 
360° × 300 360° × 290 360°× 60 

Tömeg [kg] 4.2 12.65  14.5 

Lézer osztály 1 1 3B 

1. táblázat: Földi lézerszkennerek adatai [10], [11], [12] 
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A földi lézerszkennlés eredményét nem csupán a távmérő eszköz megbízhatósága és középhibája, 

hanem más műszerhibák és külső tényezők is befolyásolják. Az egyes mérésekhez tartozó szögek 

meghatározása, továbbá az állótengely függőlegességének biztosítása szintén hibákkal terhelt. 

Szkennertől független hatások közé sorolandó a felmérendő objektum anyaga, színe, a lézersugár 

beesési szöge, valamint a műszer és tárgy közötti közeg jelterjedést befolyásoló hatása. Ezeket 

egységesen az általánosított LiDAR-egyenlet (LiDAR equtation) írja le: az R távolságról visszavert 

sugár P(R) energiája megadható a: 

 ∙ ∙ ∙  (3) 

képlettel [13] , ahol: 

 K: rendszer állandó, 

 G(R): távolság-függő mérési geometria, 

 β(R): visszaverődési együttható, 

 T(R): átviteli egyenlet 

Kutatásaim során Faro Focus 3D S 120 földi szkennerrel végeztem méréseket (1. ábra, 2. táblázat), 

így fontosnak tartom annak részletesebb bemutatását. Egy adott pont koordinátáinak 

meghatározásához a műszer rögzíti az aktuális vízszintes szöget, amely a műszerfejezet 

elforgatásával változik, a magassági szöget, melyet a műszerbe épített forgó tükör segítésével tud 

változtatni, valamint a pont távolságát. A távmérés e műszer esetén fázismérésen alapul, azaz a 

kibocsátott és visszaverődött sugár fáziskülönbségének ismeretében számítja a távolságot. A mérés 

részletessége és időigénye a beállításoktól függ, két paramétert állítása lehetséges; az egyik a 

felbontás (pontköz), a másik a minőség (hosszabb, illetve többszörös távolságmérés). Az elérhető 

maximális pontsűrűség: 10 méteren 1,5 mm-es pontköz.  

 

1. ábra: Faro Focus 3D S 120 [14] 
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Távmérési eljárás  PB  
Távmérési pontosság  ±2 mm  
Minimális / maximális mérési távolság  0.6/120 m  
Maximális mintavételezési frekvencia  976 000 pont/s  
Horizontális/ vertikális szögtartomány  360°/305° 
Horizontális/ vertikális szögfelbontás  32.4”/32.4” 
Lézer osztály 3R 
Kibocsájtott lézersugár átmérője 3-3.5 mm 
Lézer hullámhossza 905 nm 
Színinformáció  beépített kamera, használata opcionális  
Tömeg 5 kg 

2. táblázat: Faro Focus S 120 technikai paraméterei [15] 

Az álláspont pontos pozíciójának és tájékozásának meghatározására felmérés során nincs lehetőség, 

ezt a feldolgozás során kell megtenni. A pontfelhők a szkenner saját koordináta-rendszerében 

állnak elő (Scanner's Own Coordinate System – SOCS). A műszerben található egy barométer, amely 

célja a műszerhorizont magasságának közelítő meghatározása, valamint egy iránytű, mely a durva 

tájékozást segíti. Előbbit pontatlanságának következtében a feldolgozás szempontjából érdemes 

kikapcsolni, ekkor a szkenner helyén a magasság 0 m-re adódik. A műszer állótengelyének 

függőlegességét egy kéttengelyű kompenzátor (inklinométer) biztosítja. Ennek kalibrálása a mérés 

végén egyszeri tengely körüli fordulattal történik, ilyen módon az esetleges hibák lineárisan 

javíthatók az egyes mérések esetén. 

2.3 Strukturált fényű szkennerek – SLS 

A strukturált fényű szkennerek (Structured Light Scanners – SLS) alapelve az 1980-as évekre vezethető 

vissza [16]. Az aktív sztereó látásnak (active stereo vision) is nevezett eljárás alapvető különbsége a 

hagyományos kétkamerás közel-fotogrammetriai rendszerekhez képest, hogy az egyik kamera 

helyét egy aktív fényforrás veszi át (2. ábra). 

 

2. ábra: Strukturált fényű szkennerek működési elve [17] 
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A fényforrásból egy előre definiált minta vetül a felmérendő objektumra, ennek és a felmérendő 

objektumnak a képe egy szenzor segítségével kerül rögzítésre. A strukturált fényű szkennerek a 

vetített minta alapján több csoportra oszthatók [18]. 

 Mérőpontos: A felmérendő felületre a projektorból egy pont vetül, amelyet a hozzá képest 

ismert helyzetű érzékelő rögzít. 

 Mérővonalas: A felmérendő felületre a projektorból egyetlen egyenes vetül, amelyet a hozzá 

képest ismert helyzetű érzékelő rögzít. 

 Kódolt strukturált fény: A felmérendő objektumra vetített egyes fényjelek egyedi 

beosztásán (a vonalkódhoz hasonló kódolásán) alapul (3. ábra). A kódolt strukturált fényű 

rendszerek a kibocsájtott minta folytonosságára való tekintettel további két csoportra 

oszthatók: diszkrét és folytonos mintázatokra [19]. 

 Véletlen mintázatú: A felmérendő objektumra egy mintázat vetül, amelyet a hozzá képest 

ismert helyzetű szenzor rögzít[20]. 

 Egyéb megoldások 

 

3. ábra: Kódolt strukturált fény [21] 

További osztályozásra van lehetőség a kamerák száma (mono-, sztereó- vagy multikamerás 

elrendezés), vagy az alkalmazott szenzorok (digitális félvezetők (CCD) vagy aktív képpont 

érzékelők (CMOS, NMOS, Live MOS)) és a projektorok alapján. 

Kutatásaim során kétféle SLS szkennerrel foglalkoztam: Microsoft Kinect v1.0 és Artec Eva. 
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a.) b.) 

4. ábra: A kutatás során alkalmazott SLS szkennerek a.) Microsoft Kinect v1.0. [22] és b.) Artec 
Eva [23] 

A Microsoft XBOX 360 játékkonzol kiegészítőjeként forgalmazott érzékelő (Kinect) a 

számítógépes játékok emberi mozgással történő irányítását teszi lehetővé. Az eszköz sikerességének 

kulcsa a tömeggyártás, így az ára is alacsonyan tartható. A szenzort eredetileg a PrimeSense cég 

fejlesztette, majd ennek jogait vásárolta meg a Microsoft [24]. 

A Microsoft Kinect v1.0 strukturált fényű mélységkamera a pillanatnyi látómezőről készít 

távolságképet [25] (3. táblázat). Ehhez egyedi infravörös (hullámhossz: 830 nm) mintázatot bocsájt 

ki, majd egy mátrixérzékelő segítségével rögzítik a képpontonkénti távolságot [26]. 

 

5. ábra: Kinect XBOX 360 által kivetített mintázat képe [27] 

A mélységadatok és képpont-koordináták merőleges térbeli koordinátarendszerbe való 

átszámításával előállítható a látómezőről leképezett pontfelhő. A sűrű mintavételezés (30 felvétel 

másodpercenként – 30 fps – 30 frame per second), megköveteli a gyors érzékelőkiolvasást, erre egy 

CMOS kamera szolgál (1280×1024 px, de csak 640×488 px érhető el). A mélységkamerán kívül 

alkalmazott színes kamera (szintén CMOS érzékelő) segítségével, a két kamera kölcsönös 

tájékozását követően, valós időben színes pontfelhő állítható elő. Fontos megjegyezni, hogy a 

közeli infravörös (NIR) tartományban működő eszköz lévén kültéri (természetes fény melletti) 

használata korlátozott (napsugárzás nagymértékben befolyásolja az érzékelést). 
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Távmérési eljárás előmetszés 
Felbontás 640 × 480 képpont 
Minimális / maximális mérési távolság 0.5/3.5 m 
Mintavételezési frekvencia 30 fps 
Névleges pontosság 1 cm (2 m távolságon) 
Színinformáció beépített kamera 

3. táblázat: Microsoft Kinect v1.0 technikai paraméterei 

Az Artec Eva kódolt strukturált fényt alkalmazó szkenner (4. táblázat). Felépítését tekintve egy 

kamera és egy projektor felel a geometria rögzítéséért, és egy 1,3 MP-es kamera pedig a textúra 

előállításért. A maximális mérési sebesség, 16 fps mellett 2 millió pont áll elő másodpercenként. 

Távmérési eljárás előmetszés 
Névleges pontmérési hiba 0.1 mm 
Minimális / maximális mérési távolság 0.4/1 m 
Maximális mintavételezési frekvencia 288 000 pont/s 
Horizontális/ vertikális látómező 536 mm × 371 mm 
Maximális felbontás 0.5 mm 
Színinformáció beépített kamera 

4. táblázat: Artec Eva technikai paraméterei 

2.4 Közelfotogrammetria 

Az eredményként pontfelhőt előállító technológiák közül fontos megemlíteni a közel 

fotogrammetriát, amely a számítási kapacitások megnövekedésével és újonnan fejlesztett, nagy 

mértékben automatizált eljárásoknak köszönhetően az elmúlt évtizedben a figyelem középpontjába 

került a felmérések során, és máig kiemelt kutatási témának számít.  

A fotogrammetria (görög eredetű szó, jelentése fényképmérés) elnevezés 1867-ből Albrecht 

Meydenbauertől származik [28], és egy olyan tudományágat jelöl, amely keretében a tárgyakról, 

illetve a terepről készített képek alapján meghatározhatók a rajtuk látható objektumok valós 

geometriai paraméterei (elhelyezkedése, alakja, méretei). A képek alapján történő geometriai méret-

meghatározások közel egyidősek a fotográfiával, kezdetben építészeti célokra alkalmazták (például 

Notre-Dame tornyának magasságmeghatározása 1859-ben), majd a katonai jelentőségének 

(felderítés és térképezés) következtében kezdett el fejlődni. Az azóta eltelt időszakban 

természetesen nagy mértékű fejlődésen ment át; 2016-ban a fotogrammetria fogalmát a 

Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (ISPRS) a következőképpen definiálta: A 

fotogrammetria objektumok és jelenségek térbeli geometriai, temporális és tematikus információi 

képi és távolságadatok alapján történő kinyerésének tudománya és technológiája.[29]. 

A fotogrammetriai eljárások több módon is csoportosíthatók: fényképezés jellege alapján (légi-, 

illetve közelfotogrammetria) [30], a felhasznált képek száma alapján (egy, két, három és többképes 
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fotogrammetria) [31], [32]. Kutatásaim során olyan térbeli rekonstrukciós eljárásokkal 

foglalkoztam, amely a közel- és a többképes fotogrammetria témakörébe esnek. 

A fényképezés során „dimenzióvesztés” történik, hiszen a térbeli objektumok síkban képződnek 

le. A folyamat matematikai modellje a centrális projekció (középponti vetítés), amely értelmében a 

tárgypont (P), a vetítési középpont (O) és a képpont (P’) egy egyenesre, az úgynevezett vetítési 

sugárra illeszkedik (6. ábra). 

 

6. ábra: Centrális vetítés [33] 

A kollinearitási egyenletek felírásával megadható a tárgy- és képkoordináta-rendszer közötti 

kapcsolat (eq. 4, 5). 

 ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙
 (4) 

 ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙
 (5) 

 ξ, η: a terepi pont képének koordinátái a képkoordináta-rendszerben, 

 X, Y, Z: a terepi pont koordinátái a tárgyoldali koordináta-rendszerben, 

 ξ0, η0: a képfőpont koordinátái, 

 c: a kameraállandó, 

 X0, Y0, Z0: a vetítési középpont koordinátái a tárgyoldali koordináta-rendszerben, 

 rij: a forgatási mátrix elemei, amelyek ω, φ, κ forgatási szögektől függnek. 
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Összesen tehát kilenc paraméter ismerete szükséges valamely kép centrális vetítésének a 

definiálásához, ezek a tájékozási paraméterek. A belső tájékozási paraméterek (ξ0, η0, c) az 

alkalmazott kamerától függnek, melyek kalibráció során kiszámíthatók. Míg a külső tájékozási 

elemeket (X0, Y0, Z0, ω, φ, κ) illesztőpontok felhasználásával hátrametszéssel vagy 

légiháromszögeléssel esetleg közvetlenül hely- és helyzetmeghatározási szenzorok (Global Navigation 

Satellite System – GNSS; és Inertial Measurement Unit – IMU) alapján szokás meghatározni. Előbbi 

esetben indirekt, míg utóbbi esetben direkt tájékozásról beszélhetünk. 

Egy terepi pont koordinátája (X, Y, Z) egyetlen kép esetén csak valamilyen Z koordinátára 

vonatkozó plusz információ ismeretében határozható meg (vagy egy sík felületű tárgyról van szó, 

vagy a tárgy digitális felületmodellje rendelkezésre áll) [33]. Képpárok esetén a fényképezéskori 

relatív elhelyezkedésének meghatározását kölcsönös tájékozásnak nevezzük, melyet 

kapcsolópontok segítségével tehetünk meg. 

A többképes fotogrammetria esetében beszélhetünk fotogrammetriai hálózatokról. A 

fényképezések iránya alapján megkülönböztetünk konvergens, illetve normál elrendezésű 

hálózatokat. A normál elrendezés, mely során a kameratengelyek párhuzamosak, nagy előnye, hogy 

a kollinearitási összefüggés jelentősen leegyszerűsödik, ezáltal a számítás kevésbé bonyolult. 

Konvergens hálózatok esetében a különböző felvételek kameratengelyei metszik egymást, ennek 

következtében jobb metszésviszonyok és a felmérendő objektum teljes felületének lefedése 

biztosítható. (7. ábra). 

  

a.) b.) 

7. ábra: a.) Normális és b.) konvergens elrendezésű hálózatok [34] 
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A több képet alkalmazó automatikus kép hely- és helyzetmeghatározás a fotogrammetria jelenleg 

igen aktívan kutatott területe. Utófeldolgozások esetében robusztusságának és 

automatizálhatóságának következtében a számítógépes látás (computer vision) témakörben 

kidolgozott Structure from Motion (SfM) terjedt el leginkább. Az SfM egy olyan összetett eljárás, 

amelynek első lépése a jellemző pontok (feature points) képenként történő detektálása és kinyerése. 

Az erre alkalmas eljárások köre igen széles: pl. Förstner operátor [35], Harris operátor [36], scale-

invariant feature transform (SIFT) [37], speeded up robust features (SURF) [38], adaptive non-maximal 

suppression (ANMS) [39], és ezen eljárások fejlesztett, módosított változatai. Ezután a kinyert pontok 

párosítása történik meg, amely előzetes információk alapján, például összetartozó képpárok 

ismeretében, optimalizálható. A hibás pontpárok számának minimalizálására legtöbb esetben 

valamilyen Random Sample Consensus (RANSAC) [40] alapú eljárás szolgál (8. ábra). Az így 

meghatározott fényképezési helyek és irányok azonban még jellemzően nem tekinthetők 

véglegesnek, az eljárás utolsó lépése a sugárnyaláb kiegyenlítés (Bundle adjustment - BA) [41], 

amelynek célja a modellben maradt hibák minimalizálása. Jelenleg több olyan megoldás érthető el, 

amelyek segítségével zárt formában számíthatók a képpárok kezdeti pozíciói az összetartozó 

pontpárok alapján [42], [43], [44], [45], [46]. 

 

8. ábra: Jellemző képpontok párosítása (Szent Rókus-kápolna, Nagymaros) 

Az SfM eredményeként előálló ritka pontfelhő (mélységképek), valamint kamera pozíciók kiindulási 

adatként szolgálhatnak a képpontalapú térrekonstrukció (pixel-wise surface reconstruction vagy dense 

reconstruction) során (9. ábra). Ezen eljárások a képpárok kialakítása alapján lehetnek sztereópár alapú 

(stereo pair based), vagy többképes (multi-view based) megoldások [47]. Egy ilyen többképes eljárás a 

Furakawa és társai által kidolgozott Clustering Views for Multi-view Stereo (CVMS), ez a többi hasonló 
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megoldástól annyiban tér el, hogy a bemeneti képeket csoportokba rendezve dolgozza fel [48]. Az 

eljárások különböző optimalizációs stratégiák alapján lokális és globális algoritmusokra oszthatók. 

A helyi módszer egy  mozgóablakos technika, mely során egy adott pontban a vizsgált képek közötti 

paralaxisból származó egyenlőtlenségek (diszparitások) implicit simítási feltételezések alapján 

számíthatók, míg a globális eljárások esetében explicit simasági feltételeket kell felírni, melyeket 

globális optimalizáció keretében jellemzően energiaminimalizálási közelítéssel oldanak meg. 

Jelenleg az energia alapú eljárások biztosítják a legteljesebb, legpontosabb eredményt [49], [50], [51], 

[52], [53]. 

 

9. ábra: SfM és képpontalapú térrekonstrukciós eljárás 

A többképes fotogrammetria egy speciális esete az UAS-fotogrammetria, mely a 2000-es évek 

közepétől kezdett elterjedni a felhasználók széles körében [54], [55]. A UAS azaz pilóta nélküli légi 

jármű rendszerek (Unmanned Aircraft Systems – UAS) kialakulása, létrejötte és gyors ütemű fejlődése 

a hadiiparnak köszönhető [56]. A pilóta nélküli lég járművek (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) 

kezdetben főként a pilóták kiképzése céljából gyakorlatozási feladatokat láttak el már a 40-es, 50-

es években is, majd fokozatosan a harctéri szerepek kerültek előtérbe (már a vietnami háborúban 

is 1965–1973) [57], [58]. E fejlesztések mellett párhuzamosan a kezdeti kísérletezések után a 2000-

es évektől a széleskörű polgári hasznosítás is kezdetét vette [55], [59], [60]. A fotogrammetria és 

távérzékelési célú UAS főbb részei: az ember nélküli repülő (Unmanned Aircraft – UA), a kamera 

(és/vagy LiDAR), a földi kezelő eszköz (Ground Control Station – GCS) és az irányító személyzet (10. 

ábra). 
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10. ábra: Az UAS főbb részei [61] 

A témakörhöz kapcsolódó RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) távirányítású légi rendszer 

kifejezés egy olyan mérési platformot jelöl, amely a UAS egy alkategóriája; ebben az esetben a jármű 

folyamatos kontrollerrel történő irányítása biztosított a repülés alatt. 

A UAS-fotogrammetria során előállított képek feldolgozására a közelfotogrammetriában jelenleg 

széles körben alkalmazott képpontalapú térrekonstrukciós alkalmazások használata terjedt el. A 

felmérés eredménye nem csupán a képek, hanem az azokból levezetett hely- és helyzetadatok, 

valamint egy részletes pontfelhő, mely később felületmodellezésnek képezheti az alapját. Az ilyen 

módon előálló adatok geometriai pontossága az azt befolyásoló tényezők (kameratípus, repülés 

sebessége, készített képek száma, alkalmazott feldolgozási eljárás, környezeti hatások, kamera 

rögzítésének stabilitása) hatására jellemzően nem egységes [62], [63], [64], [65]. 

2.5 Pontfelhő előfeldolgozás 

A lézerszkenneléssel, fotogrammetriával, vagy más módon előálló pontfelhők igen látványos 

formában képesek megjeleníteni a felmért objektumokat, azonban a jellemző termékek előállítása 

során ez még csak az első lépés, további nagymértékű utómunkára van szükség. Ez a folyamat a 

pontfelhő előfeldolgozással kezdődik, amely két jelentős részre bontható: illesztésekre és 

szűrésekre. 

2.5.1 Illesztési eljárások 

Mivel a felmérendő objektumok, azok összetettsége vagy mérete következtében földi 

lézerszkennelés útján egy álláspontból többnyire nem mérhetők fel, így az egyes, különböző 

álláspontokban felmért állományokat egymáshoz kell illeszteni. Ugyanez az eset áll fenn, amikor a 

fotogrammetriai hálózat nem tudja lefedni a teljes objektumot, vagy más okból érdemes több 

blokkra bontani. Az illesztést három úton lehet végrehajtani: jelölt kötőpontokkal (markerekkel), 

természetes térelemekkel történő illesztéssel vagy (fél)automatizáltan [66], [67]. 
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Első esetben jellemzően nagy visszaverő képességű anyaggal bevont, legtöbb esetben műanyagból 

vagy fémből készült tárgyak (pl. pontok, síkok, hengerek, gömbök, téglatestek) alkalmazhatók, mint 

fóliák, tárcsák, hengerek vagy gömbök. Kedvező ár-érték arányuk miatt a gyakorlatban elterjedt a 

matt laminált felületű táblák alkalmazása is. Ha nem lehetséges mesterséges kapcsolóobjektumokat 

alkalmazni, akkor az álláspontok közötti kapcsolatot természetes térelemek (pl. síkok, pontok, 

gömbalakú objektumok) megjelölésével lehet biztosítani. Az ilyen módon végrehajtott illesztés 

pontossága jelentősen elmaradhat a jelölt objektumokkal végrehajtott esettől. Természetesen 

kötőpontokat elsősorban beltéri környezetben szokás alkalmazni, ahol több ilyen elem is található. 

Az automatikus illesztéseket kezdetben valósidejű mérések során alkalmazták (például a 

mélységkamarák felvételeinek feldolgozásánál), mivel a gyorsan egymás után következő pontfelhők 

között manuális feldolgozásra nincs lehetőség. A gyakorlatban az ICP (Iterative Closest Points – 

Iteratív legközelebbi pontok) alapú eljárások terjedtek el leginkább, amelyek két pontfelhő közötti 

transzformációs paramétereket a következő függvény minimalizálásával határozzák meg [68]. 

 ∑ ‖ ‖  (6) 

 : az illesztendő pontfelhő, 

 : a referencia pontfelhő, 

 : az illesztésbe bevont pontok száma, 

 | : transzformációs állapotvektor, 

 , , , : forgatási kvaternió, ahol 0 és 1, 

 , , : eltolás vektor. 

Feltétele a közel helyes illeszkedés, valamint átfedő területek kellő mértékű biztosítása. 

Utófeldolgozások esetén is alkalmazható ilyen típusú eljárás, ha nem volt lehetőség markerek 

kihelyezésére, vagy a felmért területből nem nyerhetők ki megfelelő pontossággal egyszerű 

geometriai elemek (pl. síkok, pontok, gömbök), vagy a felmérés igénye nem követeli meg a nagy 

pontosságot. Ebben az esetben a kezdeti állapotot vagy valamilyen illesztéssel (jellemzően 

manuálisan) kell biztosítani, vagy egyéb szenzorok is alkalmazhatók kiinduló adatként (GNSS-vevő, 

iránytű). 

A mérnöki gyakorlatban előfordulnak olyan esetek, amelyek során a felmért objektum térbeli helyét 

valamilyen egységes rendszerben szükséges feltüntetni. Ilyen alkalmakkor már a mérés során 

célszerű olyan illesztőobjektumokat alkalmazni (jellemzően tárcsák), melyek koordinátái valamilyen 

geodéziai módszer segítségével (mérőállomással történő bemérés, GNSS mérés) meghatározhatók. 
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A felmérendő objektumok függvényében szükségessé válhat eltérő forrásból (UA felmérés, más 

földi vagy mobil lézerszkenneres felmérés) származó adatok, jelen esetben pontfelhők, egyidejű, 

egységes feldolgozása is. A földi lézerszkennelés során a kitakarások miatt a magas helyek, pl. 

párkányok, épületek teteje hagyományos állvány segítségével nem mérhető fel. Ilyen esetekben 

UAS-fotogrammetria alkalmazásával meghatározhatók a kitakart/elérhetetlen helyek is. A két 

módszerről felmért pontfelhők illesztési eljárások segítségével közös koordinátarendszerbe 

helyezhetők és ezáltal egyesíthetők. 

2.5.2  Szűrés és tisztítás 

Az előálló egységes pontfelhők jellemzően olyan pontokat is tartalmaznak, amelyeket valamilyen 

oknál fogva el kell távolítani [7]. Ezek nem csupán mérési hibák lehetnek, hanem mozgó 

objektumokról (gyalogosok, járművek), vagy környező területről visszaverődő pontok is (például: 

épület előtt álló fa). A mérési hibákat jellemzően a beesési szögek, a szkennelt felületek visszaverő 

képessége, valamint a szkennertől mért távolság befolyásolja. Az elsődleges tisztítási megoldás a 

felmért objektumok változatos formájának és eloszlásának következtében a manuális tisztítás, 

amellyel a nagyból a kicsi felé haladva akár a teljes tisztítási feladatot el lehet végezni. Azonban 

vannak olyan eljárások, amelyek segítségével automatikusan eltávolíthatók a kiugró és „zajos” 

pontok [13], [69]. 

A felmérendő objektumokról előálló pontfelhők méretük miatt gyakran újramintavételezésre 

szorulnak a további feldolgozások előtt. Az alkalmazott stratégia alapján különböző eljárások 

különíthetők el, amelyek eltérő erőforrás-igény és hatékonyság mellett képesek levezetni az új 

állományokat. A véletlenszerű módszer segítségével alacsony számítási kapacitás-igény mellett 

állítható elő az új pontfelhő, a célpontszám valamilyen módon történő definiálásával. Rácsháló 

alapú módszer segítségével egy olyan térbeli háló vetül az objektumra, mely segítségével a 

mintavételezés végrehajtása után már csak a rács csúcspontjai maradnak meg (a korábbi pontok 

törlésre kerülhetnek, illtetve újak keletkeznek), ezzel biztosítva az egyenlő pontközöket. Az eljárás 

hátránya, hogy az élek és görbületek esetén ez fontos adatok elvesztését is eredményezheti. Emiatt 

úgynevezett „egyenletes” újramintavételezési eljárások terjedtek el leginkább, amelyek nagyobb 

erőforrás-igény mellett a valóságot pontosabban leíró pontfelhőket biztosítanak. Ezek közül 

kiemelkednek azok a változatok, amelyek figyelembe veszik a pontokban értelmezhető görbületi és 

normális adatokat, és azok alapján a kevésbé változatos részeket jobban, míg az összetetteket 

kevésbé ritkítják ki [70], [71], [72]. 
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2.6 Modellezési eljárások 

A feldolgozási folyamat egy jelentős lépése a pontfelhők alapján történő modellezés, amelynek 

három jellemző útja van: felületmodell, vagy vektoros modell előállítása, illetve térbeli geometriai 

primitívek illesztése. Azt, hogy melyik eljárást szükséges alkalmazni, az elvégzendő feladat 

határozza meg. 

A felületmodellezés jellemzően szabálytalan háromszöghálóval történik (Triangulated Irregular 

Network – TIN) [73]. Annak kialakítása történhet többek között a háromszögek területeinek [74] 

vagy a normálisok irányainak egymástól való eltéréseinek minimalizálásával [75]. A választott 

megoldás függ a modellezendő objektum jellegétől. A TIN modellek többek között, de nem 

kizárólag kiszolgálhatják a mérnöki visszafejtési (Reverse Engineering – RE) feladatokat [76], régészeti 

és egyéb célú dokumentálásokat, városmodellezési feladatokat, továbbá alapul szolgálhatnak a 

prototípus gyártás során. A 2000-es évek végétől széleskörűen elterjedté vált 3D nyomtatók 

számára is alkalmazhatók bemeneti adatként azok a felületmodellek, amelyek megfelelően elő 

vannak készítve: a modell hibáktól mentes és nyomtatható formátumban áll rendelkezésre (például 

.stl) [77], [78], [79]. 

A mérnöki gyakorlatban ugyan kezd elterjedni a térbeliség alkalmazása, azonban még mindig 

jelentős szerepe van a kétdimenziós, síkbeli adatszolgáltatásnak (alaprajzok, metszetek, nézetek, 

szintvonalak). A pontfelhőt egy tetszőleges síkkal elmetszve, a síkra eső vagy ahhoz szabadon 

definiálható távolságra eső pontokra egyenesek és görbék illeszthetők, ilyen módon a CAD 

(Computer-Aided Design – CAD) rendszerekben megszokott módon állíthatók elő a szükséges 

dokumentációk [80]. A BIM rendszerek jelentős fejlődésének egy állomása a pontfelhők 

támogatása; ezáltal a modellezési folyamatok a mérnökök által alkalmazott programokban 

közvetlenül is végrehajthatóvá váltak. 

Az egyszerű térbeli elemek illesztése a pontfelhőn vagy az abból levezetett felületmodelleken alapul 

[81]. A jellemző gyárterületek közel 85-90%-a leírható térbeli primitívekkel (sík, henger, gömb, kúp 

és tórusz) [82], [83]; ez plusz lökést adott az utóbbi évtizedekben az ilyen jellegű 

objektumdetektálások fejlesztésének [84]. A nagy elemszámú pontfelhőre történő térelem 

illesztések további előnye, hogy a mérési zaj statisztikai úton eltávolítható a mérésből, amennyiben 

az normális eloszlást követ, így a pontonkénti mérési pontosságnál statisztikai úton nagyobb 

pontosság érhető el [85]. Az illesztések hatékonyságát a pontfelhő tulajdonságain túl (zajosság, 

pontsűrűség, teljesség) nagyban befolyásolják a felhasznált pontok, valamint az illesztés 

célfüggvénye. A pontok leválogatása kézi kijelöléssel, vagy az illesztendő felület közelítő 

megadásával és egy tűrési határ beállításával történhet. A síkok a legáltalánosabb elemek, amelyek 
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megtalálhatók a pontfelhőkben. Kezdetben két megközelítést terjedt el az illesztésükre, a legkisebb 

négyzetes illesztés (Least Square Fitting – LSF) és a főkomponens analízis alapú (Principal Component 

Analysis – PCA) [86]. Mivel ezek az eljárások a hibás adatokra érzékenyek, robusztus megoldások 

segítségével javíthatók [87]. A gyárak, ipari területek és egyéb gépészeti rendszerek egyik 

jellegzetessége az összetett csővezeték-hálózat, amelyeket jelenleg legmegfelelőbb földi 

lézerszkennerrel felmérni, az ilyen módon előállított pontfelhőkre a szomszédságok és a normálisok 

meghatározásával hengerek illeszthetők [88], [89], [90]. A hengerillesztési megoldások nem csupán 

csővezetékek, hanem erdészeti alkalmazások területen is hatékonynak bizonyultak [91], [92]. Gömb 

illesztés történhet PCA alapon, vagy geometriai úton is, annak egyenletének felhasználásával [93]. 

Az ideális objektumok illesztésének van egy sajátos szerepe a pontfelhők illesztése során, 

amennyiben nem automatikusan határozzuk meg a transzformációs paramétereket, ilyen 

eljárásokra hagyatkozunk a kölcsönös térbeli elhelyezkedés meghatározására. Doktori munkálataim 

során gyakran alkalmaztam ilyen eljárásokat síkok és gömbök esetén, így azok részletes bemutatását 

fontosnak tartom. 

A térbeli elemek közül a síkfelületek épített környezetek felmérése során gyakran megtalálhatók, 

ilyenkor a mesterséges kapcsolóobjektumok mellett vagy helyett is alkalmazhatók az illesztés 

támogatására. Utóbbi esetben jellemzően azonos pontok megjelölésére is szükség van, azonban az 

abban rejlő bizonytalanságok miatt (a pontok mérése nem dedikáltan történik, így egy pont kétszeri 

megmérése, kijelölése nem biztosítható minden esetben) a síkok alkalmazása előnyösebb. 

Síkok illesztése történhet algebrai és geometriai úton LSF alkalmazásával, amely során a pontok és 

a felület távolságainak (Δxi, Δyi, Δzi) négyzeteit szükséges minimalizálni. Algebrai megközelítés 

esetén a síkra eső N darab pontnak (xi, yi, zi) ki kell elégíteni a sík egyenletét: 

 ∆ ∆ ∆ 0,																				 1, … ,  (7) 

ehhez a következő függvényt szükséges minimalizálni: 

 ∑ ∆ ∆ ∆  (8) 

A (7) egyenletek, mint megkötések mellett a minimalizálandó függvény következőképpen alakul, 

amelyből az α, β, γ és Δxi ,Δyi ismeretlenek: 

 ∑ ∆ ∆ ∆ ∆  (9) 

Geometriai megközelítés esetén a pontok (x1,...,xm) egy H felülettől számított euklidészi 

távolságának (c1,…,cm) négyzetének a minimalizálásról van szó. Azaz a feladat úgy tekinthető, mint 
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egy c0ϵH pont és egy H síkra merőleges nem nulla normális vektor keresése. A minimalizálandó 

távolságok a legkisebb négyzetek módszerével felírva: 

 , ∑ |〈 , 〉|

〈 , 〉
 (10) 

Az euklidészi távolságok és a sík kitüntett pontja közötti eltérésekre bevezetve a következő vektort.: 

 ⋮  (11) 

A következő összefüggés áll elő: 

 ,
‖ ‖

 (12) 

További két lemma elfogadásával a feladat megoldhatósága igazolható: Az optimális sík mindig a 

vizsgált pontfelhő közeppontján megy keresztül: 

 ∑  (13) 

Valamint minden c0 pontra van egy v szinguláris vektor amely megfeleltethető a legkisebb szinguláris 

értéknek: 

 , ,  (14) 

A PCA egy olyan többváltozós statisztikai eljárás, amely képes egy nagy adathalmaz ─ melynek 

változói kölcsönös kapcsolatban állnak egymással ─ dimenzióit lecsökkenteni, miközben a 

varianciát a lehető legjobban megtartja. A főkomponensek a kovariancia mátrix sajátvektoraiként 

állnak elő, sík illesztés esetében a legkisebb sajátértékhez tartozó sajátvektor a sík normálisa. 

Alkalmazva a LSF geometriai megoldásánál bemutatott Cco mátrixot, számítható annak kovariancia 

mátrixa, majd abból a sajátértékek és saját vektorok. A sík normálisát (nx, ny, nz) felhasználva 

felírható a Hesse modell: 

 0 (15) 

A d paraméter meghatározására: 

 , , , ∑  (16) 

 0 (17) 

 ∑ ∑ ∑ 0 (18) 
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Amelyből meghatározhatók a sík normálisai (nx, ny, nz), továbbá a pontok alapján azok 

középpontjaként előállítható a keresett sík egy c0 pontja. 

A földi lézeres felmérések során gyakran alkalmazunk kapcsolóobjektumokként gömböket, 

amelyek középpontját később a pontfelhőben meg kell határozni. Matematikailag ez egy ismert 

sugarú gömb illesztését jelenti, amely algebrai felírása: 

 0  (19) 

Az egyenlet globális vagy lokális minimalizálással is meghatározhatók az ismeretlenek: a, b, c. Ilyen 

gyakorta használt megoldás lehet a kvázi-Newton, Levenberg-Marquardt, konjugált gradiens, 

szimulált lehűtés, és a genetikus algoritmusok. 

A fentebb említett eljárások nagy hátránya, hogy kieső pontok esetében nem alkalmazhatók, emiatt 

valamilyen robusztus eljárásba kell az illesztési megoldásokat foglalni. Ilyen lehet a RANSAC 

eljárás, amely során a kezdeti modell paramétereit nem az összes adat alapján, hanem csak a 

minimálisan szükséges adatmennyiség alapján határozzuk meg. Ezután ezt a kezdeti becslést 

próbáljuk bővíteni a modellre illeszkedő, konform adatokkal. Ezt több modellre is elvégezzük. 

Végül azt a modellt tartjuk meg, amelyre a legtöbb konform adat illeszkedik. Az eljárás paraméterei 

a következők: 

 a modellek megalkotásához szükséges paraméterek minimális száma: n, 

 a maximálisan megengedhető iterációk száma: k 

 a küszöbérték annak eldöntéséhez, hogy egy adat illeszkedik-e a modellhez: t 

 az adatszám, amely alapján eldöntjük, hogy egy modell jól illeszkedik-e az adatokhoz: d. 
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3. Különböző pontfelhő alapú adatnyerési technológiák rendszerezése 

Tézis I 

Rendszereztem a pontfelhő alapú adatnyerési módszereket a felmérési jellemzők és az előállt pontfelhők tulajdonságai 

alapján (alkalmazási környezet, lefedettség, geometriai felbontás, térbeli pontosság, temporális felbontás, vertikális 

felmérési képesség, működtetési kockázat, szaktudás igény, eszköz költség, feldolgozási időigény) oly módon, hogy 

támogassa adott alkalmazások során az optimális adatgyűjtési technológia kiválasztását. 

Kapcsolódó publikációk: [94], [95], [96], [97], [98], [99], [100] 

Kutatásaim során több olyan vizsgálattal, elemzéssel és munkával foglalkoztam, amelyek során 

valamilyen pontfelhő alapú adatnyerési eljárást volt célszerű használni (11. ábra). A megrendelő 

vagy a felmérés eredményét használó mérnök sokszor nem tudja eldönteni, milyen adatnyerési 

eljárás elégíti ki a feltételeket és alkalmazható hatékonyan, gazdaságosan. Számos esetben rossz 

döntés eredményeként alkalmaztak vagy éppen nem alkalmaztak lézerszkennelés alapú felmérést az 

adott feladatra. Szükségesnek tartom alapvető szempontok szerint rendszerezni és értékelni a 

különböző, eredményül pontfelhőt szolgáltató technológiákat. Ez nem csak az ipari tevékenységet 

folytató felhasználók számára lehet hasznos, hanem a felsőfokú oktatásban már az alapképzési 

szakon a releváns tárgyakban (pl. Geodézia, Térinformatika, Fotogrammetria és lézerszkennelés, 

Távérzékelés), sőt a sokszor más érdekek által befolyásolt kutatók számára is.  

Az évek során alkalmazott adatgyűjtési technikákat négy csoportba soroltam: földi lézerszkennelés, 

földről készült fotók, távirányítású repülő gépről készült felvételek, és közösségi adatnyerés (11. 

ábra). 

 

11. ábra: Vizsgált adatnyerési eljárások: TLS, földről készült fotók, UA-ről készült felvételek és 
közösségi adatnyerés 

Különböző felmérést igénylő mérnöki feladatok megoldása során nem csupán a vizsgálat 

követelményeit, de a technológiák adta lehetőségeket és korlátokat is ismerni kell. Ezek bemutatását 

a jellemző sajátosságaik rendszerezésével lehet legjobban megtenni. 
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A rendszerezés szempontjainak részletezését elsősorban azon felméréseken gyűjtött tapasztalatokra 

alapozom, melyekben magam is részt vettem (5. táblázat). A tapasztalatok másik forrása a témában 

feldolgozott szakirodalom, szakmai egyeztetések, konferenciák tapasztalatai. 

 Felmérési 
mód 

Vizsgálat dátuma Feladat célja 

Budavári sikló 1 2013. március 
Statikai vizsgálat - Elmozdulás 
ellenőrzés 

Kossuth téri mélygarázs 1 2013. június 
Mérnökgeodézia - 
minőségellenőrzés 

Mátyás templom 1 2014. szeptember Alkalmazhatósági vizsgálat 
Beltéri pontfelhő 
illeszthetőségi vizsgálat, 
BME 

1 2014. október Alkalmazhatósági vizsgálat 

XIV. századi fa Madonna 
szobor 

2 2015. február Tárgyrekonstrukció 

Siroki vár alatti sziklafal 1; 3 2015. február 
Mérnökgeológia - Állékonyság 
vizsgálat 

Dunakeszi autópályahíd 1 2015. március Építmény rekonstrukció 

Tanszéki laboratórium 1 2016. február BIM modellezés 

Milleniumi emlékmű 4 2016. március Alkalmazhatósági vizsgálat 

Lánchíd kőoroszlánja 1; 2; 4 2016. március Alkalmazhatósági vizsgálat 

Országház 4 2016. március Alkalmazhatósági vizsgálat 

Tanszéki laboratórium 1 2016. május BIM modellezés 
Beltéri fotogrammetriai 
vizsgálat, BME 

1; 2 2016. szeptember Alkalmazhatósági vizsgálat 

Ócsai Premontrei kolostor 1; 2; 4 2016. október Épület rekonstrukció 

Esztergomi Vár 1; 2; 3 2016. november 
Építészet -  Tervdokumentáció, 
archiválás 

Homlokzat felmérés (Síp 
utca) 

1; 2 2017. március Homlokzat rajz készítés 

Ráckeresztúr kastély 1 2017. március 
Építészet -  Tervdokumentáció, 
archiválás 

BME Központi épület és 
környezete 

1; 2; 3 2017. április Épület rekonstrukció 

Zsámbéki Premontrei 
kolostor 

4 2017. július Épület rekonstrukció 

1: TLS; 2: földről készült fotók; 3: távirányítású gépről készült felvételek; 4: közösségi adatnyerés 

5. táblázat: Elvégzett munkák és az adatgyűjtés módjai 

3.1 Alkalmazási környezet 

A négy adatnyerési kategória közül három gyakorlatban történő alkalmazása egyaránt elterjedt kül- 

és beltéri esetekben is. A pilóta nélküli repülők beltéri használatával azonban egyelőre még csak 

kutatási szinten foglalkoznak [101] [102]. Földi lézerszkennerek esetében beltéri mérésekre a 

fázisméréses eszközök alkalmazása terjedt el, annak rövidebb hatótávja (közel 100 m), alacsonyabb 
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költsége és egy álláspont gyorsabb, valamint nagyobb pontosságú (2-4 mm) felmérése 

következtében. Míg kültéri, nagyobb kiterjedésű mérések (például bányamérések) esetében az 

időmérés elvén működő eszközök terjedtek el azok nagy hatótávja (4-6 km) miatt. Természetesen 

mindkét távmérési megoldás alkalmazható egyaránt bel- és kültérben is, de egy mérnöki irodánál 

vagy más szervezetnél a jellemző alkalmazási terület már a műszerek kiválasztását is nagyban 

befolyásolja. Közösségi adatnyerés esetén nagy korlát az adatok rendelkezésre állása, mely 

leginkább a terület érdekességétől (turisztikai vonzerejétől) és látogatottságától függ. A földről 

készült képek beltéri alkalmazhatósága is korlátokhoz kötött, biztosítani kell a képek közötti 

legalább 60-80%-os átfedést, valamint képenként a jellemző képpontok kellő mértékű számát és 

eloszlását is. Ilyen célból célszerű halszemoptikát, nagy látószögű akció kamerát, vagy 360 kamerát 

alkalmazni, amelyek optikája ugyan torzításokhoz vezetnek, azonban ez a kalibráció során 

figyelembe vehető [103]. 

3.2 Lefedettség 

Az adatgyűjtési technológiák különböző mértékű terepi lefedést képesek biztosítani. Ebben a 

tekintetben a UA-k teljesítenek kimagaslóan, hiszen a merevszárnyú típusok akár több ezer m2 

terület képesek egy felszállásból felmérni 100-150 méteres magasságból, 60-80%-os képátfedés 

mellett. A rotoros változatok ezzel szemben kisebb kiterjedésű területek részletekben gazdag 

felmérését teszik lehetővé a terep nagy pontosságú lekövetése mellett. A lézerszkennerek esetében 

a távmérés elve döntően befolyásolja, hogy mekkora terület felmérésére alkalmasak. Nyílt, 

kitakarásokban szegény területek esetén az időméréses szkennerek képesek több száz 

négyzetméternyi terület felmérésére, míg a fázisméréses műszerek esetében ez csak több álláspont 

alkalmazása mellett lehetséges. Megjegyzem, a szükséges álláspontok számát a minimális 

pontsűrűség követelményei mellett a beesési szögek is befolyásolják; hiába képes a szkenner nagy 

hatótávolságú mérésre, ha a mérés bizonyos távolság felett bizonytalan (nagy zajjal terhelt, hiányos). 

A közösségi adatnyerés esetében a rendelkezésre álló adatok függvénye az előállítható terület 

nagysága, mely a turisták által közkedvelt városok esetében akár több száz m2 is lehet. A földről 

készült képek esetében a felmért objektum jellemzően kisebb kiterjedésű és csak ritkább esetben 

haladja meg a 100 m2-es területet a felmérés. 

3.3 Geometriai felbontás 

A pontfelhőket alkotó pontok jellemző távolsága szintén olyan sajátosság, amely eltér az egyes 

adatnyerési eljárások esetén. A földi lézerszkennerek nagy sűrűségű pontfelhőket képesek 

előállítani, álláspontonként a szkennertől 10 méter távolságban 0,8-1,5 mm-es pontköz érhető el. 
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Ez az érték természetesen több átfedő álláspont alkalmazása mellett tovább csökkenthető. A 

földről készült felvételek esetén a rövidebb tárgytávolságok következtében nagyobb pontsűrűségű 

felhő áll elő (0,1-3 cm), mint a UA-ről készült felvételek esetében (1–10 cm). Közösségi adatnyerés 

esetén a pontok jellemzően egymástól távolabb helyezkednek el (3-10 cm), ezt a képek nemideális 

eloszlására és alacsonyabb geometriai felbontására lehet visszavezetni. 

3.4 Térbeli pontosság 

A mérések pontossága sarkalatos szempont az alkalmazandó technológia kiválasztása során. A 

lézerszkennerek esetében a gyártók eltérő módon definiálják ezt az értéket, hiszen a távmérés 

pontossága nem csak a távmérés elvétől (időmérés, fázismérés) és az aktuális iránymérsétől függ, 

hanem a tárgytól való távolságtól, annak visszaverési tulajdonságaitól (anyagától, színétől), valamint 

a lézersugár beesési szögétől is. Jellemzően a pontok térbeli pontossága 0,3–5 cm között változik 

típus és mérési körülmény függvényében. A kép alapú eljárásoknál a földről készült képek esetében 

lehet elérni legnagyobb pontosságot (közel 0,1 cm), míg a repülő eszközök esetében ez leginkább 

a tárgytávolság függvénye. A közösségi alapú adatnyerések során, mint a pontfelhő legtöbb 

tulajdonságát, ezt is a rendelkezésre álló adatok befolyásolják leginkább. Az elérhető legnagyobb 

pontosság 3-5 cm körülire adódik. Fontos azonban, hogy ilyen esetekben illesztőpontok 

alkalmazására nincs lehetőség, ennek következtében csak természetes jellemző pontokat (például 

sarokpontok) alkalmazhatunk a modell léptékezéséhez, amely a dedikált pontok használatához 

képest kevésbé pontos megoldás. 

3.5 Temporális felbontás 

Egyes feladatok esetén olyan építményeket, épületeket kell rekonstruálni, melyek valamilyen okból 

kifolyólag már megsemmisültek (pl.: településrendezés, baleset, háború következtében). Ekkor a 

vizsgált adatnyerési eljárások közül csak a közösségi adatnyerés segítségével lehet megtenni a 

térrekonstrukciót. A többi esetben, csak előre megtervezett mérések esetén lehet időbeli 

változásokat vizsgálni. 

3.6 Vertikális felmérési képesség 

A magas objektumok felmérése nagy kihívást jelent a földi lézerszkennerek számára, ugyanis 

egyrészt nagyobb magasságok esetén a beesési szögek olyan mértékben lecsökkenhetnek, hogy az 

mérési bizonytalanságokhoz vezet, másrészt kitakarásokkal kell számolni (párkány, eresz). 

Amennyiben van lehetőség a felmérendő építménytől vagy tárgytól eltávolodva felállítani a 

szkennert, ez a probléma kevésbé jelentkezik, de kitakarásokra továbbra is számítani kell. Biztos 
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megoldást jelent a nagyméretű állvány használata, vagy ha biztosítható egy olyan magasabb 

álláspontot, amelyről a mérés végrehajtható (pl. szomszédos épület erkélye, ablaka, tetőtere vagy 

amennyiben megbontható a tető héjazata, a padlástérből is elvégezhető a felmérés) (12. ábra). A 

földi felvételek alkalmazása ilyen helyzetekben természetesen csak több magasságból készített 

képek esetén lehetséges. Ehhez lehet emelődarut alkalmazni, vagy ha van rá lehetőség, készülhetnek 

egy szomszédos épület egymás feletti szintjeiről is (12. ábra). A távirányítású vagy előre 

programozott UA eszközök egyik nagy előnye ilyen esetekben mutatkozik meg, hiszen nagy 

magassági tartomány (műszakilag akár 6000 m magasság is elérhető kereskedelmi termékek esetén 

is) repülhető be velük. Szűk helyeken (szűk utcákban, árkádok alatt) azonban nem, vagy csak 

nehezen alkalmazhatók. Közösségi adatnyerés során szintén van lehetőség mások repüléseit 

felhasználni, melyek alkalmassá teszi az akár magas építmények, területek felmérésére is. 

 

a.) b.) c.) 

12. ábra: Felmérés magasból; a.) Épület tetejének lézerszkennelése TLS-el [104]; b.) és c.) Síp 
utcai homlokzat fényképezése emelődarus kocsiról 

3.7 Működtethetőségi kockázat 

Működtethetőségi kockázatról közösségi adatnyerések esetében nem beszélhetünk, feltéve, hogy 

rendelkezésre áll a szükséges mennyiségű és eloszlású (felvételi geometriájú) képi anyag. Az időjárás 

eltérő módon befolyásolja a többi vizsgált adatnyerési eljárást. Általánosan elmondható, hogy 

csapadékos időben a mérések nem hajthatók végre, azonban a pilóta nélküli járművek 

alkalmazásának további időjáráshoz köthető korlátja is van, hiszen szeles időben nem lehet 

biztonságosan repülni. A lézerszkennelés előnyös tulajdonsága, hogy aktív technikáról lévén szó, 

nem igényel külső fényforrást, továbbá az árnyékok sem befolyásolják. A szkennert érő direkt fény 

azonban az intenzitás értékek torzulását eredményezi, a pontfelhő kiégését okozhatja. Olyan 

esetekben, amikor a terület nem, vagy csak nehezen megközelíthető (pl. erdőtűz, katasztrófa) 

célszerű távirányítású repülőt alkalmazni a terület feltérképezésére, illetve modellezésére. Fontos 
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szempont azonban a környezeten túl a jogi keretek ismerete is. A pilóta nélküli, távirányítású 

járművek alkalmazását a világ több országában, így hazánkban is törvények, jogszabályok és 

rendeletek szabályozzák (1995. évi XCVII. törvény: A légiközlekedésről; 399/2012. (XII. 20.) 

Korm. rendelet: A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának 

rendjéről). Ezek az olykor komoly korlátozások gátat szabhatnak a technológia széles körű 

alkalmazásának. A légi járművek alkalmazásának komoly kockázata a gép meghibásodásából 

származó balesetek, amely során az eszköz nagy sebességgel valaminek, vagy valakinek ütközhet. 

A technológia fejlődésével ezen hibák csökkenése várható, azonban kizárhatóvá nem tehető. A kép 

alapú adatnyerési eljárások kapcsán többször merült fel a személyiségi jogok megsértésének kérdése 

[105]. Ez a vizsgált eljárások mindegyikét érintheti, hiszen a lézerszkennelés során is előállnak 

színes, vagy intenzitás képek, míg a közösségi adatnyerés során mások által előállított képeket 

használunk fel. A pilótanélküli légi járművek esetén azonban azok speciális adatnyerési módjára 

való tekintettel mára jogi korlátok szabnak határt alkalmazásuknak a személyiségi jogok védelme 

érdekében (engedélyeztetési eljárás). A dinamikus zavaró elemek (pl. járművek, gyalogosok) 

fényképek készítése esetén ismételt mérésekkel kiküszöbölhetők, azonban földi lézerszkennelés 

esetén erre nem mindig van lehetőség, ilyenkor az utófeldolgozás során kell eltávolítani a felesleges 

részeket. 

3.8 Szaktudás igény 

Az adatnyerési eljárások különböző szaktudás igénnyel rendelkeznek. A fejlett, jól automatizált 

programok következtében a földi felvételek feldolgozását szinte szaktudás igénye nélkül, akár 

amatőr felhasználók végre tudják hajtani. Mivel eszköz igénye sem jelentős, a térrekonstrukció 

mobiltelefonokba szerelt kamera segítségével is végrehajtható, így elmondható, hogy széles körben 

elérhető eljárás. Mára elérhetők olyan telefonos alkalmazások, amelyek végig vezetik a 

felhasználókat a felvételezéstől kezdődően a pontfelhő előállításáig. A felvételek készítése során 

betartandó szabályok ismertetetése (képek eloszlása, tárgy elhelyezése egy képen, szükséges átfedés 

biztosítása) és a feldolgozás általános ismertetése, azaz tulajdonképpen a technikusi szint elérése 

rövid idő, mindössze néhány óra alatt átadható. A szélső pontossági igényű, vagy összetettebb 

feladatok megoldásához szükséges megfelelő hálózat kialakítása (a környezeti viszonyok figyelembe 

vétele mellett) és feldolgozás során alkalmazandó beállítás azonban több gyakorlást igényel 

(jellemzően több hét). A fejlesztői szint, amely során már önálló algoritmusok és fejlesztések 

végezhetők, ennél jelentősen több időt (hónapokat) vehetnek a szükséges szaktudás megléte esetén. 

A pilóta nélküli programozott vagy távirányítású gépek alapszintű alkalmazása jelentősebb tudást 

igényel, mint a földről készült felvételek esetében. A felhasználónak a jogszabályi háttérrel kezdve 
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el kell sajátítani a repülési tervek létrehozását, a biztonságos irányítást az adatnyerési szempontok 

(megfelelő számú és eloszlású kép készüljön) figyelembevételével, és fel kell készülni bármilyen 

esetleges meghibásodás, külső hatás fellépésére. A felsorolt követelmények miatt amatőr szintről 

itt már nem is beszélhetünk, csak technikusiról, amely jellemzően több hónapos gyakorlatot is 

megkövetel. A mérnöki szint és a fejlesztői szint pedig ennél még több idő alatt érhető el. A UAS 

összetettségének következtében folyamatos fejlesztések végezhetők már mérnöki szinten is (UA, 

távirányítás, repülési terv készítése, feldolgozó felület fejlesztése). A közösségi adatnyerés esetében 

a használható modell megalkotásához szükséges felvételek kiválasztása, valamint a térrekonstrukció 

magas szaktudást igénnyel, nem vagy csak nehezen automatizálható, azaz mérnöki ismeret mellett 

is sok kihívást jelent a helyes modell létrehozása. A lézerszkennerek alkalmazására is igaz, hogy az 

egyszerű feladatok esetén rövid idő alatt elsajátítható (álláspontok helyeinek megválasztása, 

illesztési eljárás kiválasztása a felmérési követelmények függvényében), azonban vannak olyan 

mérési helyzetek, amelyekben a felmérő személyzetnek magasabb szaktudással szükséges 

rendelkezni, hogy feldolgozásra alkalmas állományt hozzon létre. Az eszközköltségek miatt amatőr 

szintről nem is beszélhetünk, technikusi ismeret, amely segítségével egy egyszerű felmérés és 

feldolgozás végrehajtható 1-2 napon belül megtanulható, a mérnöki tudás elmélyítése azonban több 

hetet is igénybe vehet. A fejlesztői szint elérése, amely során képes a felhasználó a felmérést és 

feldolgozást optimalizálni és fejleszteni, jelen esetben is több időt, jellemzően hónapokat igényel. 

3.9 Eszköz költség 

Eszközköltségek tekintetében természetesen a közösségi adatnyerés eljárása nagyon előnyös 

választás lehet, hiszen az adatokat nem kell előállítani, azonban azok nem széleskörűen állnak 

rendelkezésre. A földi fotogrammetria alkalmazása nem kötődik professzionális mérőkamerákhoz, 

hiszen a feldolgozás során vagy előtte az amatőr kamerák is kalibrálhatók. Már a napjaink 

mobiltelefonjaiba szerelt kamerák felvételeit feldolgozva is jól alkalmazható modellek állíthatók elő, 

ezzel alacsonyan tartva a költségeket. Ennél költségesebb eljárás a UA-k alkalmazása, melyek ára 

százezer forinttól kezdődően akár több milliós tétel is lehet, attól függően, hogy milyen 

teherbírásúak, milyen típusú ás milyen módon rögzített a felszerelt kamera. A vizsgált adatnyerési 

eszközök között legköltségesebb a lézerszkennerek alkalmazása, melyek olcsóbb darabja közel 

tízmillió forintba kerülnek, míg a drágábbakat harmincmillió forint felett kínálják. 

3.10 Feldolgozás időigény 

Fontos szempont a feldolgozáshoz szükséges idő, mely mindegyik esetben több, mint amennyi az 

adatnyeréshez szükséges. A képek feldolgozása sok időt vehet ugyan igénybe (több óra, esetleg 
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napok), de a helyesen megválasztott paraméterek (képek száma, eloszlása, közöttük lévő átfedések 

nagysága) és fejlett eljárások következtében ez automatizálható, így emberi munkaigénye alacsony 

marad. A felméréshez képest körülbelül 10×-es feldolgozási idővel lehet számolni. Ezzel szemben 

a mások által készített képek feldolgozása esetenként jelentősen sok manuális munkát és 

próbálkozást igényel. A helyes modell előállítása a képek letöltése után még akár több tíz órát is 

igénybe vehet, hiszen a megfelelő képkonstelláció megválasztása jelentős időt igénylő feladat. A 

lézerszkennelt állományok feldolgozása gyakorlott felhasználó számára kisebb feladatot jelent, 

azonban sok esetben nem kerülhető el a manuális beavatkozás. Nagy kiterjedésű vagy összetett 

geometriájú, kitakarásokban gazdag területek, objektumok földi lézerszkenneres mérése során már 

a felmérésnél ügyelni kell a helyesen megválasztott mérési felbontásra, az álláspontok elhelyezésére 

(optimális átfedések a pontfelhők között, lefedettség biztosítása), majd a feldolgozás során a 

modellezési igényeket kielégítő újramintavételezési eljárás alkalmazására, és az adott szoftverek által 

biztosított formátumok konverziójára. Az a tény, hogy szükséges-e színes állományt előállítani a 

felmérés és feldolgozás időigényét jelentősen befolyásolja. Előbbi esetében jellemzően dupla idővel 

kell számolni, míg az utóbbinál ez akár másfélszeres többletet is jelenthet. 

 Földi 
lézerszkennelés

Földről készült 
fotók 

UA-ről készült 
felvételek 

Közösségi 
adatnyerés* 

Környezet Kül/beltér Kül/beltér Kültér Kül/beltér 

Lefedettség [m2] 50 - 500 10 - 100 500 - 4000 10-100 
Geometriai felbontás 
[cm] 

0,1-3 0,1-3 1–10 3-10 

Térbeli pontosság [cm] 0,3–5 0,2–10 1–25 10-100 
Temporális felbontás 
(visszamenőleg) 

- - - Nagy 

Vertikális felmérési 
képesség 

Alacsony Alacsony Magas Magas** 

Működtethetőségi 
kockázat 

Közepes Alacsony Magas Nincs 

Szaktudás igény Közepes Alacsony Közepes Magas 

Eszköz költség Magas Alacsony Közepes Nincs 

Feldolgozás időigény 
Alacsony – 
manuális 

Közepes - 
automatizálható 

Közepes - 
automatizálható 

Magas - manuális 

* Amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő képek; ** mára sok UA-ről készült felvétel érhető el 
közösségi adatnyerés formájában 

 
6. táblázat: Adatnyerési eljárások jellemzői 

Összefoglalva elmondható, hogy mindig az adott feladathoz kell kiválasztani az alkalmazandó 

adatnyerési eljárásokat, azok jellemzőit figyelembe véve. Ezeket a tulajdonságokat rendszereztem 

négy adatnyerési eljárási csoport (földi lézerszkennelés, földről készült fotók, UA-ről készült 

felvételek és közösségi adatnyerés) esetében. A felméréssel támasztott követelmények, mint a 
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pontosság, a részletesség, a teljesség, a költségek, és a rendelkezésre álló időkeret ismeretében 

megadható az elsődlegesen alkalmazandó adatgyűjtési módszer. 
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4. Sziklafal állékonyságvizsgálat támogatása TLS és UAS támogatásával 

TÉZIS II 

Földi lézerszkennelésen és UAS fotogrammetrián együttesen alapuló olyan felmérési és feldolgozási eljárást 

dolgoztam ki, amely a szükséges lefedettség, geometriai felbontási és pontossági követelmények figyelembevételével, 

optimális erőforrásigények mellett alkalmas összetett, szabálytalan geometriájú felületek mérnökgeológiai célú 

vizsgálatára. 

Kapcsolódó publikációk: [95], [106], [107], [67], [66] 

A mérnökgeológiai vizsgálatok távérzékelési technológiákkal történő támogatása nem számít 

merőben új megoldásnak. A különböző adatnyerési eljárások lehetőséget biztosítanak az eltérő 

léptékű és természetű mérnöki feladatok támogatására. Az űr- és légi távérzékelés segítségével nagy 

területekről lehetséges adatokat biztosítani, míg az elmúlt évtizedekben elterjedtté vált TLS és UAS 

technológia jellemzően a kisebb kiterjedésű területek részletekben gazdag felmérésére alkalmasak. 

Rau és társai 2011-ben távirányítású merev szárnyú géppel végeztek földcsuszamlás térképezést a 

tajvani hegyekben 21.3 km2-es területen [108], míg Nguyen és társai szintén ebben az évben TLS 

segítségével vizsgálták a vulkanikus lejtőket Ribeira de João Gomes völgyben, Portugáliában [109]. 

Feng és társai már 2001-ben vizsgálták a fotogrammetria, lézerszkennelés és geodéziai mérőállomás 

alkalmazhatóságát a nyílt kitett sziklafelszínek elemzésére [110]. Az azóta eltelt években a technika 

fejlődésével további távérzékelésen alapuló felmérések segítették a geológiai formák és folyamatok 

megértését és tanulmányozását a világon. 2006-ban Abellán és társai a kelet-pireneusi nagy hatótávú 

lézerszkenneres mérései alapján javasolja a technológia alkalmazását a jövőbeni kőomlás 

vizsgálatok során [111]. Fanti is és társai 2011-ben a mérnökgeológiai vizsgálatokon túlmenően 

földi lézerszkennelést alkalmaztak az olaszországi Pitigliano területén, amely során kimutatták a 

főbb instabilitásból adódóan veszélyes (block toppling, flexural toppling, wedge failure, plane 

failure) területeket, ahová végül monitorrendszert építettek ki [112]. Assali és társai képeken és földi 

lézerszkennelésen alapuló félautomatikus ellenőrzési eljárást dolgozott ki sziklafalak 

monitorozására [113]. Az eljárást, amely során síkbeli (képek) és térbeli adatok (pontfelhőből 

levezetett modell) együttes alkalmazhatóságát is vizsgálták, a Francia-Alpokban egy 

mészkőbányában tesztelték hagyományos mérések alkalmazása mellett. Francioni és társai 2014-

ben ballonra rögzített kamerák és földi lérzerszkenner segítségével tanulmányozták, hogy a két 

technológia mennyire alkalmas lejtőgeometria visszaadására, illetve azok alapján mérnökgeológia 

elemzések végrehajtására [114].  
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A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszéken a Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszékkel 

együttműködve 2015-ben került sor sziklafal-állékonyság vizsgálatára a siroki vár alatt húzódó 

falszakaszon. 

4.1 Felmérés és feldolgozás 

A siroki vár Heves-megye egyik jelentős látványossága, amely a meredek sziklafalakkal szegélyezett 

Várhegy tetején található (13. ábra). Az úgynevezett Felsővár alatt elhelyezkedő sziklafalak állapota 

az elmúlt években kritikussá vált, ezért a biztonságos látogatás feltételeinek megalapozására 

szükségessé vált azok állapotának ellenőrzése és az esetleges megerősítési módszerek végrehajtása. 

A mérnökgeológusok a helyszínen Schmidt-kalapáccsal és geológus kompasszal méréseket 

végeztek, valamint a kőtömbökből gyémánttal bevont vágófelületű koronás fúróval magmintákat 

fúrtak ki a szilárdsági adatok laboratóriumi meghatározására. A falszakasz geometriáját annak sűrű, 

jellemző keresztmetszeteivel kívánták megadni. A Várhegy lejtőjét alkotó sziklafal részben 

növényzet által kitakart, részben nehezen megközelíthető, valamint felszíne tagolt, egyenetlen. 

Mindezek miatt a felméréshez a TLS és a UAS kombinációja adott hathatós segítséget: a 

lézerszkenner által nem látható területeket a légifelvételek segítségével mértük fel. 

 

13. ábra: Siroki vár oktokopterről készült képe 

A sziklafal állékonysági számításokhoz a terület mérethelyes terepmodelljét kellett előállítani. A vár 

alatt egy járatrendszer is húzódik, ennek felmérésére egy második időpontban került sor. Az első 

mérés során a szkennelést két szkennerrel, egy Z+F Imager 5010C és egy Faro Focus 3D S 120 
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segítségével párhuzamosan hajtottuk végre (7. táblázat). A Focus 3D kisméretű, könnyű szkenner, 

könnyű mozgatni és felállítani, ezért ezt az eszközt alkalmaztuk a nehezebben megközelíthető 

területeken és meredek lejtőkön. Az álláspontok egymáshoz illesztéséhez a szkennerek gyári 

kapcsolójeleit használtuk; tárcsákat a Z+F és gömböket a Faro esetén. Ezen kívül számos, a 

levegőből is látható terepi illesztőpontot helyeztünk el a felmérési területen, melyek koordinátáit 

RTK GNSS vevővel mértük meg, így az EOV rendszerben is elhelyeztük méréseinket (15. ábra). 

Továbbá az utófeldolgozás során ezen illesztőpontok segítségével kapcsoltam össze a két eljárásból 

előálló pontfelhőket. A repülést egy DJI Phantom típusú, GoPro Hero 3+ akciókamerával ellátott 

quadrokopterrel végeztük kézi vezérléssel a kezelőszemélyzet és az eszköz közötti folyamatos 

vizuális kapcsolat mellett. A kamera stabilitásáról egy két-szabadságfokú gimbal gondoskodott. A 

szeles időjárás miatt nagyobb távolságot (60-100 m) kellett tartani a biztonságos mérés érdekében. 

A kellő átfedés biztosításához több felszállásra volt szükség, ezek során 390, 365 illetve 419 kép 

készült el. A képek azonos időközönként történő rögzítés mellett készültek 4000×3000 képpont 

felbontással, JPEG formátumban (14. ábra). 

 

14. ábra: Képkészítések helyei a vár körül (az előállított felületmodell) 

Szkenner Z+F Imager 5010C Faro Focus 3D S 120 

Álláspontok száma 10 29 

Felbontás (pontköz) 3 mm / 10 m 3 mm / 10 m 

Távmérés pontossága 4 mm 2 mm 

Színek alkalmazása Igen Igen 

Kötőpontok Tárcsák Gömbök 

7. táblázat: 2015 februárjában végrehajtott mérések adatai 
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15. ábra: Faro Focus 3D S 120 lézerszkenner a hozzátartozó illesztőgömbbel, valamint a 
georeferáláshoz alkalmazott jeltárcsával 

A járatok felmérésére 2015 márciusában került sor FARO Focus 3D S 120 földi lézerszkenner 

segítségével (8. táblázat). Ekkor 39 darab álláspontból mértük fel a területet, amelyek közötti 

kapcsolatot ismét a gömbök biztosították. A két időpontban történő lézerszkenneres mérések 

egymáshoz kapcsolására ICP algoritmust alkalmaztam, ehhez szükséges volt kellő átfedés mellett 

azonos területrész felmérése. 

Szkenner Faro Focus 3D S 120 

Álláspontok száma 39 

Felbontás (pontköz) Igény szerint: 3, 6 vagy 12 mm / 10 m 

Színek alkalmazása Részben 

Kötőpontok Gömbök 

8. táblázat: 2015 márciusában végrehajtott mérések adatai 

A quadrokopterrel történő repülés során előállított felvételek feldolgozására a fotogrammetriában 

elmúlt években elterjedté vált képpontalapú térrekonstrukciós eljárást alkalmaztam. Első lépésben 

a képek kézi leválogatását kellett megtenni; a feldolgozás eredményessége ezzel a lépéssel jelentősen 

növelhető. Ekkor nem csupán a felesleges képek eltávolítását (pl. felszállás kezdeti szakaszán 

készült képek, fordulás során nem az objektumot ábrázoló képek) tehetjük meg, de azokból 

csoportokat is alkothatunk a felmért objektum felosztásával, így az egyes részekről 
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részletgazdagabb modellek állíthatók elő. Amennyiben a repülések jelentős időeltéréssel készültek 

(a napfény és felhőzet változásának következtében), a képek kontrasztjának korrigálására is szükség 

lehet, így biztosítva a feldolgozott teljes területen a homogén minőséget. A képek alapján történő 

pontfelhő előállítása, majd a modell generálása több lépésen keresztül, jellemzően félautomatikusan 

történik. Ezen lépések során befolyásolható a képek jellemző pontjai keresésének, valamint 

párosításának módja, illetve szabályozható az előállítandó pontfelhő pontsűrűsége és a 

felületmodell összetettsége. A képek feldolgozásának egy fontos lépése a kamera kalibráció, ami a 

jellemző pontok keresése és képpárosítások után történik meg. A mérés során feldolgozott képek 

száma 1049 volt, az előállított pontfelhő közel 17 millió pontból, a modell közel 7 millió poligonból 

áll (16. ábra). 

 

16. ábra: Földi lézerszkennelt adatok és UA-ről készült felvételek feldolgozásának folyamata 
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A két technológia között nagy különbséget jelent, hogy míg a UAS esetében a pontfelhő sűrűsége 

jellemzően homogén, addig a szkennelés esetén az álláspontoktól távolodva a mért pontfelhő egyre 

ritkább. További eltérést jelent a kapott modellek pontossága, mely a TLS esetében közel cm-es 

mértékű, míg a UAS-re a dm-es érték jellemző; ugyanakkor mindkettő kielégítette a 

mérnökgeológiai vizsgálatok által támasztott követelményeket. 

A földi lézerszkenneres mérés során előálló nyers pontfelhők egységes mérete közel 2,7 milliárd 

pontot tartalmazott (közel 45 GB méretű bináris tömörítésű .ply állományban); ennek kezelése 

nehézkes, valamint a vizsgálat szempontjából szükségtelenül nagy méretű volt. A problémák 

elkerülése érdekében az egyes pontfelhőket külön-külön, majd az átfedő részeknél összeillesztve is 

újramintavételeztem. Ehhez a szűrés utáni minimális pontközt 1 cm-re vettem fel egységesen a 

görbületi viszonyoktól függetlenül. Az ilyen módon előálló pontfelhő nagysága 150 millió darab 

pont lett (16. ábra). A UAS esetében nem éltem újramintavételezéssel, a pontfelhő mérete közel 17 

millió darab pontra adódott. 

Továbbá mind a TLS, mind a UAS pontfelhő esetében manuálisan eltávolításra került a növényzet, 

amely ugyan a téli időszaknak köszönhetően ritka volt, mégis helyenként jelentősen befolyásolta a 

mérést. 

4.2 Eredmények 

Az előállított pontfelhő ugyan önmagában is alkalmas a legtöbb, az állékonyság vizsgálathoz 

szükséges termék levezetésére, azonban az abból előállított felületmodell felhasználása többnyire 

előnyösebb. Ilyen formában a metszetek készítése során folytonos vonalak állnak elő, szemben a 

pontfelhővel, amikor a pontok összekötését manuálisan vagy félautomatikusan kell megtenni. A 

modellezésre háromszöghálót alkalmaztam, amely a sziklafal valósághű, részletgazdag leképzését 

biztosítja (17. ábra). 
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17. ábra: Előállított terepmodell szintvonalas megjelenítése 

A felületmodellből levezetett metszetek lokális elemzést tesznek lehetővé, azonban több jellemző 

szelvény kiválasztása mellett globális vizsgálatokhoz is alapul szolgálnak (18. ábra, 19. ábra). A 

vizsgálatokat a Rocscience programcsalád egyes programjaival végezték el a mérnökgeológusok. 

 

18. ábra: A vár alatt húzódó járatok és az azokban felvett metszetek 
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a.) 

 

b.) 

 

c.) 

19. ábra: Az egységes modellből levezett keresztmetszetek fontos alapjai az 
állékonyságvizsgálatoknak. a.) jellemző keresztmetszetek helyei, b.) a jelölt metszetek közül a 4. 

metszet, c.) globális stabilitás vizsgálat 

Az állékonyság-vizsgálat támogatására a terület hidrológiai viszonyait is elemeztem, amelyhez egy 

részletes raszteres modell kiváló alapot szolgál. A TLS és UAS technológiákat nemcsak együttesen, 

de külön-külön is felhasználtam. 

A raszteres domborzatmodellek esetén ha celláról cellára nyomon követjük a lefolyó víz útját, akkor 

előállnak a lefolyási pályák [115]. Azon cellák vizsgálatával, amelyekből egy adott pontba jut el a víz 

meghatározható a vízgyűjtő-terület (Catchment Area – CA). 

Eróziós modellek esetén fontos a víz munkavégző képességének (Stream Power Index – SPI) 

meghatározása, ez a lokális vízgyűjtőterület (As) és a lejtőszög (β) alapján számítható. 

 ∙ tan  (6) 

Ezt a képletet, illetve ennek változatait használják a talaj pusztulását számító modellekben, de a 

felszínfejlődés hosszútávú szimulációiban is. 

A talaj tartós csapadék hatására kialakuló víztelítettségi szintjét jellemzi a topográfiai nedvesség 

index (Topographic Wetness Index – TWI), amelyet szintén a lokális vízgyűjtőterület (As) és a lejtőszög 

(β) alapján szokás meghatározni. 
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 ln  (7) 

Az előállított térképek alapján a mérnökgeológusok számára egy újabb formában rajzolódnak ki a 

potenciális veszélyforrások (20. ábra). 

A TLS és UAS adatok elemzése során közel egyező eredményeket kaptam, azonban a két eljárás 

együttes felhasználásával érhető el teljes kép a felmért területről. Ennek oka, hogy ezzel 

minimalizálható a (pl. növényzet által) kitakart területek nagysága, valamint így a lehető 

legrészletesebben (pl. lentről nem látható területek) előállítható a felmért terep modellje. 

 

a.) 

 

b.) 

20. ábra: Terepmodell vizsgálatok eredményei a.) a sziklafal egy szakaszának vízgyűjtő területe; b.) 
a sziklafal egy szakaszának topográfiai nedvesség indexe 
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Az előállított felületmodell egy további hasznosítási lehetőségét az elmúlt években egyre 

elterjedtebbé vált technika, a 3D nyomtatás jelenti. Az ilyen módon előállított legyártott modelleken 

jól jelezhetők a problémás részek, valamint akár azok javítási módjai is megjeleníthetők. 

A Faro Focus 120 lézerszkennerrel történő mérés során nem csupán a pontfelhő, de egy 

panorámakép is előállítható a felmért területről. Amennyiben a mérés során nem készülnek 

fényképek, abban az esetben intenzitás alapon színezett állományokat készít a műszer. Az ilyen 

módon előállított panorámaképek alkalmasak rá, hogy virtuális túrát állítsunk elő a felmért 

területről, amely irodai környezetben is lehetővé teszi a terep áttekintését. A siroki vár alatt található 

Várhegy állékonyságvizsgálatához 68 ilyen álláspontot alakítottam ki, ezek segítségével nem csupán 

a falszakasz járható be, de az egyes járatok is megtekinthetők (21. ábra). Ez lehetőséget nyújt a 

geológus szakemberek számára a felszínen található repedések vizsgálatára, utólagos ellenőrzésére 

az irodában, a folytonos bejárhatóságnak köszönhetően pontos helyazonosítással. 

 

a.) 

b.) c.) 

21. ábra: a.) Az egyes panorámaképek helyei Google Maps környezetben megjelenítve, b.) a 
sziklafal egy képe c.) a vár alatt húzódó járat egy képe 

A vizsgálatokban résztvevő tanszékek 2018 februárjában tervezik a siroki vár alatt húzódó sziklafal 

újabb felmérését. Ez az újbóli mérés lehetővé teszi az időben változó jelenségek és események 

vizsgálatát. A mérnökgeológiai vizsgálatok eredményeképpen elvégzett megerősítések és turisztikai 

fejlesztések hatásai pedig ellenőrizhetővé válnak. 
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Összefoglalva a Siroki sziklafal állékonyság vizsgálatának példáján keresztül igazoltam a földi 

lézerszkennelt adatok és UAS felvételek együttes feldolgozásának alkalmazhatóságát 

mérnökgeológia elemzések támogatására. Bemutattam a két forrásból származó, egyesített 

adatokban rejlő lehetőségeket és előnyöket; a felmért területet leíró pontfelhő pontosságát, 

teljességét, részletességét, amelyeket más egyéb módszerekkel jelentősen több idő alatt kevésbé 

gazdaságosan lehetne csak elérni. A területről előállított felületmodell, metszetek, szintvonalas 

térképek, nyomtatott térbeli modell és virtuális túra, a mérnökgeológia mérésekkel, valamint terepi 

és laboratóriumi vizsgálatokkal közösen alkalmas a globális és lokális állékonyság vizsgálatok 

végrehajtására, melyek alapján kijelölhetők a megerősítésre szoruló területek és azok módja is. 
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5. Építészettörténeti vizsgálat – építészeti részletek geometriai elemzése 

TÉZIS III/a 

Kőtöredékek építészettörténeti geometriai elemzéséhez szükséges részletességű objektummodellek előállítására 

pontfelhő alapú eljárást dolgoztam ki, melynek köszönhetően az egyes elemek térbeli (térfogat, felület) és síkbeli 

(kiválasztott keresztmetszet kerülete, területe), valamint referenciához képest eltérő globális (maximális, átlagos 

eltérés) és lokális (eltérés térkép) jellemzői is vizsgálhatóvá válnak az alkalmazott felmérési technológia függvényében. 

TÉZIS III/b 

Megmutattam a képpontalapú térrekonstrukciós eljárások kőtöredékek építészettörténeti geometriai elemzésében 

való alkalmazhatóságát különböző térbeli (térfogat és felszín adatok, felületmodellek eltérése) és síkbeli jellemzők 

(kerület és terület) alapján a nagy pontosságú, strukturált fényű szkennerrel gyűjtött adatokhoz, mint referenciához 

viszonyítva. 

Kapcsolódó publikációk: [97], [116] 

Az objektumok méreteinek és alakjának meghatározása a mérnöki, építészeti és régészeti 

tevékenységek széles spektrumán tölt be fontos szerepet. Az építésztörténeti vizsgálatok egy része 

is ezen területek közé tartozik. Kiterjedésük alapján léteznek egészen nagy léptékű elemzések, mint 

a település-struktúrákat és térhasználatot érintők, míg egészen részletekbe menő, kis léptékűek is, 

mint az építőkövek és azok jellemző geometriájának tanulmányozása. Kutatásaim során az utóbbi 

kérdéskörrel foglalkozom. 

A gótikus építészet geometriai vizsgálata másfél évszázados múltra tekint vissza [117]. Ez idő alatt 

az adatnyerési technológiák ugyan nagy fejlődést értek el, azonban napjainkban is elsődleges 

megoldás a kézi mérés alkalmazása. 

Az elemzésének elsődleges feltétele, hogy a fennmaradt elemek lehető legpontosabb és 

legrészletesebb mérését tegye lehetővé. A hagyományos eljárásban nagy szerepe van a 

kreativitásnak. Alapelve a jellemző keresztmetszetekben diszkrét pontonként történő 

távolságmérések, és azok idealizált profilokon történő rögzítése. A kézi felmérés gyakorlati 

szempontjairól szóló legjelentősebb hazai munkát 1956-ban Hajnóczi publikálta, bemutatva a 

szükséges felszerelés megfelelő használatát, valamint a kezdeti kézi rajzok és mérési technológiák 

létrehozásának módját [118]. A kézi felmérés elméleti hátteréről is több forrásban olvashatunk 

[119], [120]. Magyarországon az 1910-es években végzett kiemelkedő munkát Möller István, aki az 

általa készített profilsablonokkal és szerkesztési rajzokkal nemcsak helyreállítási munkák 

kivitelezését segítette, hanem elméleti kutatás céljából, mesterazonosságok és az épületek 
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periódusainak megállapítására is törekedett. Ezen túlmenően elmondható, hogy nem csak a 

szerkesztőmódszerekre alapozta megállapításait, hanem az ezekből kikövetkeztethető egyedi 

középkori mértékegységek esetleges egyezéseire is [121], de rajta kívül számos kortárs kutató is 

említhető, aki gótikus építészeti részletek tanulmányozásával foglalkozik. Szekér középkori 

forrásokat felhasználva teljes gótikus épületszerkezet - elsősorban elméleti - rekonstrukciójával 

foglalkozik, amely kiegészül egy-két gyakorlati megvalósítással, amelyek során a meglévő elemeket 

lézerszkennerrel felméri, majd modellezi a hiányzó részekkel együtt [122]. Szőke szintén 

lézerszkennelést alkalmaz a magyarországi csillagboltozatok rekonstrukciójához. Ennek során a 

fennmaradó bordaelemeket méri meg, majd számítógépes modellezési eljárással felépíti az egész 

boltozatot [123]. Bauer és a Lauterbach kutatása középkori építési geometria és rekonstrukciós 

elvek elemzésére, elsősorban a háló- és térgörbe boltozatokra irányul. Buzáshoz és Szőkéhez 

hasonlóan szkennelt boltozati elemek segítségével rekonstruálnak és modelleznek boltozatokat, 

illetve a boltozati hálórendszerek (síkba kifejthető vetületek) középkori szerkesztési módszereivel 

és a bordakövek előállításával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak [124] [125]. 

A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék a BME Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és 

Műemléki Tanszékével közösen különböző adatnyerési technológiákkal vizsgált négy olyan 

kőtöredéket, amely a Budapesti Történeti Múzeum középkori kőtárából származik. Ez a 

kőgyűjtemény a királyi rezidencia, valamint a környező várnegyed egykori gótikus időszakából (I. 

Lajos (1342-1382), Luxemburgi Zsigmond (1387-1437), valamint I. és II. Ulászló (1490-1516)) 

fennmaradó építőelemeiből áll. A kutatás hosszú távú célja a középkori Budai Várnegyed 

kronológiájának finomítása. Az építészeti részletek geometriájának és szerkesztési módszereinek 

elemzéséből levont következtetések kiegészíthetik a korábbi morfológiai megfigyeléseket. Továbbá 

azokat összehasonlítva kapcsolat kereshető a különböző magyar és európai középkori kőtöredékek 

között. Több kőtöredék elemzéséből akár az azokat készítő építőmesterekre is lehet következtetni. 

A gyűjteményből tehát négy faragott követ választottunk ki, katalógus számuk szerint #0048, 

#0051, #0068 és #0121 (22. ábra). A szelekció során több szempontot is figyelembe vettünk, 

például szerkezeti szerepük, anyaguk, méreteik, alakjuk és állapotuk sokféleségét. A kövek közül 

három durva mészkő boltozati elem (#0048, #0051, #0068), míg a negyedik egy keményebb 

forrásvízi mészkőből faragott ablakosztó (#0121.). Várnai tanulmányában ezek közül kettőt (# 

0048, # 0068) a borda profilja alapján a 16. század első felére datálta [126], míg a másik két kő kora 

bizonytalan. 
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a.) b.) c.) d.) 

22. ábra: A vizsgálat során felmért faragott építészeti részletek: a.) #0048, b.) #0051, c.) #0068, 
d.) #0121 

5.1 Az építészeti részletek mérése 

A felmérési eljárások kiválasztása során a jelenleg elérhető megoldások széles spektrumának 

lefedésére törekedtem, ebből következően azok költsége és mérési technológiájuk eltérő. A 

kőtöredékek rekonstrukciójára a következő eszközöket alkalmaztam: strukturált fényű szkenner, 

DSLR kamera, földi lézerszkenner és strukturált fényű mélységkamera. A felmérések és 

feldolgozások során törekedtem arra, hogy reális, a gyakorlatban elterjedt megoldásokat (pl. 

elkészített képek száma, feldolgozás részletessége) alkalmazzak. 

Az SLS-es mérést Artec Eva-val valósítottam meg (2.3 fejezet). A felhasznált eszközök közül ennek 

a legnagyobb a névleges mérési pontossága, így vizsgálatomban az ezzel előállított modelleket 

tekintettem referenciának. A kövek felmérése 16 fps felvételezés mellett történt 0,5-1 méter 

távolságból, ezzel biztosítva a megfelelő átfedést az egyes felvételrészletek között (23. ábra). A 

különböző helyzetű kövekről több mérést végeztem, ezek során foltszerűen felület modellek álltak 

elő, melyeket a mérés végeztével egymáshoz illesztettem ICP alapú megoldással. Ilyen módon 

előálltak a referencia felületek (9. táblázat). 

 

23. ábra: A #0121-es kő felmérése Artec Evaval 

Artec Eva #0048 #0051 #0068 #0121 
Felületelemek száma 1 885 740 528 604 1 705 002 3 231 876 

9. táblázat: Artec Eva segítségével előállított referencia modellek 
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A DSLR felvételek elkészítésére Canon EOS 760D típusú tükörreflexes fényképezőgépet 

alkalmaztam. A képek megfelelő fényviszonyok mellett maximális felbontással (6000×4000 

képpont) jpg formátumban készültek. A jellemző pontok meghatározása és párosítása az olyan 

homogén felületek esetén, mint a köveké, nehézségekbe ütközhet. Ebből kifolyólag egy korábban 

kalibrációs tesztmezőként szolgáló papírlapra helyeztem el azokat. A teljes felület leképzését három 

állás kialakításával oldottam meg, amelyek során a kőtöredékeket különböző módon helyeztem el, 

így mindig azok más oldala volt kitakarva. A fényképezés során a képek jó eloszlására és a megfelelő 

átfedésre törekedtem. A feldolgozás képpontalapú térrekonstrukcióval Agisoft Photoscanben 

történt, kövenként 3 részlet létrehozásával (10. táblázat, 24. ábra). 

Canon EOS 760D #0048 #0051 #0068 #0121 
Összes/illesztett fénykép (állás I) 30/29 27/26 27/27 24/24 
Összes/illesztett fénykép (állás II) 35/35 27/25 19/16 25/25 
Összes/illesztett fénykép (állás III) 34/34 28/28 27/24 18/18 
Hasznos pontszám 1 032 640 2 429 820 8 673 378 1 088 790 

10. táblázat: Képpontalapú térrekonstrukcióval előállított pontfelhők 

 

24. ábra: Meghatározott képhelyzetek a #0048 I. állásában 

A lézerszkenneres felmérés Faro Focus 3D S 120 szkennerrel történt. A mérés során ismét három 

állásban helyeztem el a köveket, azonban az egyes mérésblokkok során egyszerre mértem fel a négy 

építészeti részletet. A kitakarások elkerülése érdekében több álláspontból végeztem el a 

szkenneléseket, azok pontos illesztése érdekében kapcsológömböket alkalmaztam, a 

transzformációs paraméterek meghatározására (11. táblázat). Az egyes álláspontok felbontása 10 

méter távolságban 3 mm, azonban az átfedések és a kis távolságok következtében a mérés egészére 

nagyobb pontsűrűség jellemző. A mérések során nem készültek képek, így a kövek intenzitás 

alapján színezett pontfelhője állt elő. 
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Faro Focus 3D S 120 #0048 #0051 #0068 #0121 
Álláspontok száma (állás I) 7 
Álláspontok száma (állás II) 6 
Álláspontok száma (állás III) 6 
Hasznos pontszám 708 350 208 098 505 919 883 698 

11. táblázat: Lézerszkennelés során előállított pontfelhők 

Mélységkameraként egy Kinect XBOX 360-at használtam, amely az alkalmazott eszközök közül a 

legalacsonyabb árú. A pontfelhők előállításához ismét több állásban helyeztem el a köveket, az 

egyes helyzetekben átfedések mellett méréseket végeztem. Az előálló foltokat több lépésben 

illesztettem egymáshoz. Az egyes állásokra markerek segítségével manuális kapcsolópont-

megjelöléssel kiinduló állapotokat alakítottamk ki, majd területlehatárolások után ICP segítségével 

előálltak az egyes állások pontfelhői. Végül ezeket további feldolgozás keretében egymáshoz 

illesztettem (12. táblázat). Ugyan az egyes transzformációk maradó ellentmondásai nem 

számottevők, azok sokszori elvégzése a hibák halmozódását eredményezi. 

Kinect XBOX 360 #0048 #0051 #0068 #0121 
Felmérési állományok száma (állás I) 38 17 31 30 
Felmérési állományok száma (állás II) 31 26 34 31 
Felmérési állományok száma (állás III) 40 27 32 36 
Hasznos pontszám 1 885 514 440 469 1 021 023 1 835 354 

12. táblázat: Kinect mérések során előállított pontfelhők 

A négyféle eljárással történő felmérés során eltérő típusú és méretű adatokat kaptam a négy faragott 

kőről. Az SLS esetében felületmodellről beszélhetünk (500 000 és 3 000 000 közötti felületelem 

szám mellett), míg a többi esetben pontfelhők álltak elő. Ugyan a mélységkamerák esetében kaptam 

a legnagyobb méretű pontfelhőket, ám ezek jellemzően zajosabbak, mint a közel hasonló méretű 

képpontalapú térrekonstrukcióval kapott és a lézerszkennelésből származó állományok. 

5.2 Az előállított modellek jellemzése 

Az előbb felsorolt megoldásokkal előállított pontfelhők különböző minőségben képesek leírni a 

valós modellt, ennek jellemzése különböző módon tehető meg. 

Ezek közül egy megoldás a referencia elemtől való eltérések meghatározása; ezen vizsgálat 

végrehajtásához a pontfelhőket egységes koordináta-rendszerbe kellett illeszteni. Ezt a 

gyakorlatban elterjedt kétlépcsős eljárással hajtottam végre. Első lépésben jól megadható pontok 

segítségével egy kezdeti állapot kialakítása történt meg, majd ICP segítségével a végleges 

transzformációs paraméterek is meghatározásra kerültek. Az Artec Eva-val történt mérésből 

származó felületmodell és az egyes pontfelhők térbeli eltéréseit meghatároztam. Az 

összevethetőség érdekében kövenként egységes maximális eltéréseket definiáltam, ez az érték 

minden kő esetében 1 cm. 
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Az objektumok pontfelhőinek vagy felületmodelljeinek referenciához viszonyított különbözőségei 

eltéréstérképeken ábrázolhatók, amelyek az eltérések (pl. összetartozó pontokban értelmezett 

távolságkülönbségek) mértékének megfelelő színskála segítségével állnak elő. A távolság-

meghatározások függvényében abszolút vagy relatív differenciák jeleníthetők meg. 

A pontfelhőket további feldolgozás során felületmodellé alakítottam (Geomagic Studio 

programban), ily módon elérhetők azok térfogatai és felületei, továbbá az előállított pontfelhők 

pontsűrűsége is meghatározható. Azonban ez csak kis zajosságú, részletes, a követ teljesen lefedő 

felhők esetén eredményez megfelelő eredményt. A lézerszkenneléssel és mélységkamerával 

előállított állományok esetében sok manuális utómunkát jelent a felületi eltérések, ellentmondások, 

lyukak javítása. Legtöbb esetben a zajszűrés végrehajtása után is számolni kell hiányosságokkal és 

egyéb hibákkal (például: önmagába visszaforduló felületelemek). Ezek a hibák azonban manuálisan 

és/vagy automatikus módon javíthatók. 

A térbeli objektumok nem csupán felületmodellek segítségével, de vektoros idealizált modellekkel 

vagy metszetekkel is leírhatók. A metszetek előállítása jellemzően felületmodellekből történik, 

azonban a modellalkotásból adódó eltérések elkerülése érdekében pontfelhők alapján is 

létrehozhatók. Az azonos helyeken felvett metszetek további lehetőséget biztosítanak az előállt 

adatok minősítésére (kerület, terület, görbület, referenciához képesti síkbeli eltérések). A 

pontfelhők elmetszésével kapott nyers pontok ugyan ránézésre jól reprezentálják a kövek 

keresztmetszetét, de ilyen formában numerikus elemzésekre nem alkalmasak. Ezért azokból 

kiindulva zárt poligonokat hoztam létre. A nagyszámú keresztmetszetekre való tekintettel egy fél-

automatikus eljárást alkalmaztam Matlab környezetben. Ennek során figyelembe kellett venni, hogy 

a pontok jellemzően nem egyenletes eloszlásban helyezkednek el a keresztmetszet határán. További 

kihívást jelentett az egyes esetekben jelentkező zaj is. Első lépésben a különböző helyzetekben 

felvett metsző síkokban előálló pontokat a z=0 síkra forgattam le. Majd a további feldolgozáshoz 

a keresztmetszeteket raszterizáltam, ily módon képfeldolgozási műveletekkel tudtam az építészeti 

részletek folytatólagos határvonalát előállítani. A határvonal pontjaira harmadfokú spline függvényt 

illesztve a keresztmetszet területe és kerülete, valamint a görbületi adatok is elérhetővé váltak (25. 

ábra). 
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a.) b.) 

25. ábra: A #0048 számú kőtöredék elemzése a.) a kimetszett pontfelhőrészlet b.) az abból 
létrehozott zárt síkidom 

5.3 A vizsgálatok értékelése 

Az elemzés után a különböző numerikus adatokat táblázatba gyűjtöttem (13. táblázat). Ebben 

definiált maximum eltérés néven szerepel az a tartomány, amelyen belüli eltéréseket vizsgáltam. Ez 

a #0121-es kőnél és a #0068-as kő mélységkamerás és lézerszkennelt mérésénél azzal járt, hogy a 

nagyobb eltéréseket kizártam az elemzésből. Az eltérések átlaga megadható a teljes tartomány 

figyelembe vételén túl oly módon is, hogy csak a pozitív vagy negatív értékeket vesszük alapul, 

ezeket az értékeket külön is megadtam. A táblázatban továbbá feltüntettem a szórás (SD) és a 

középhiba (RMS) értékét is. Ezek alapján elmondható, hogy a felsorakoztatott technológiák közül 

a Kinecttel történő mérés a legkevésbé alkalmas megoldás a kövek felmérésére, míg a képpont 

alapú térrekonstrukció az esetenként tapasztalható nagyobb lokális eltérések mellett is a legjobb 

alternatívát jelenti a tárgyszkennerek kiváltására (26. ábra, 27. ábra). 
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 #0048 #0051 #0068 #0121 

Pontok száma 

Canon 1 026 550 207 808 8 609 057 1 083 230 

Faro 687 598 200 197 481 282 853 113 

Kinect 1 885 514 440 469 1 021 023 1 835 354 

Maximális 
eltérés[mm] 

max - / max + 
/ def. max. 

eltérés 

Canon -6,2 6,6 

±10 

-9,8 4,0

±10 

-7,2 4,7

±10 

-9,6 10,0 

±10 Faro -7,7 3,9 -6,9 5,5 -7,6 6,1 -8,6 10,0 

Kinect -9,9 8,8 -8,9 4,8 -10,0 7,7 -10,0 9,8 

Átlagos eltérés 
[mm] 

 - / + / teljes 
tartomány 

Canon -0,4 0,5 0,1 -0,3 0,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,7 0,7 0,0 

Faro -1,2 0,3 -1,2 -0,9 0,3 -0,8 -1,1 0,3 -1,0 -1,5 0,6 -1,5 

Kinect -1,8 1,8 0,6 -0,7 0,7 0,0 -1,0 1,0 0,0 -1,4 1,0 -0,2 

SD [mm] 

Canon 0,5 0,4 0,3 0,9 

Faro 0,6 0,6 0,7 0,8 

Kinect 2,1 1,0 1,3 1,7 

RMS [mm] 

Canon 0,5 0,4 0,3 0,9 

Faro 1,3 1,0 1,2 1,7 

Kinect 2,2 1,0 1,3 1,7 

13. táblázat: Az előállított pontfelhők referencia modelltől való eltérései 

 

a.) 

 

b.) 

 

c.) 

26. ábra Referencia felülettől való eltéréstérképek a #0051-eskőtöredék a.) Canon b.) Faro és c.) 
Kinect mérés esetében 



54 
 

 

a.) 

 

b.) 

 

c.) 

27. ábra: Referencia felülettől való eltéréstérkép a #0048-as kőtöredék a.) Canon, b.) Faro, c.) 
Kinect mérés esetében 

A modellek felületi és térfogati adatai meghatározhatók, amennyiben a modellezés során alapvető 

hibáktól mentes (dupla felület részek, visszaforduló felület elemek, külön álló részek, lyukak stb.), 

teljes objektumot hozunk létre (14. táblázat). A vizsgált felmérési technológiák esetében érdekes 

adat a második blokkban található pontsűrűség. A #0068 kő esetében a képpont alapú 

térrekonstrukció során tapasztalható kiugró érték annak létrehozásából következik, a pontok 

sűrítése során részletesebb felhőt hoztam létre. A térfogat és felületi adatok könnyebb elemzése 

érdekében meghatároztam azok arányát, továbbá a referenciától való eltéréseket. A térfogat/felszín 

hányad a felületmodellek részletességének mutatója, azok összetettségét méretüktől függetlenül 

jellemzi. Ezekből az adatokból jól látszik, hogy az előállított modellek arányosan írják le a köveket, 

azonban a lézerszkenner esetében a technológia következetesen kisebb méretű modellt állított elő, 

mint az SLS. A vizsgált technológiák közül továbbra is a képpontalapú térrekonstrukciós eljárás 

emelkedik ki mind pontosságát, mind megbízhatóságát tekintve (28. ábra, 29. ábra). 
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  #0048 #0051 #0068 #0121 

Felületmodellt alkotó 
háromszögek száma 

Canon 2 038 358 414 908 17 203 682 2 161 252 

Faro 1 369 074 398 286 959 600 1 701 094 

Kinect 3 242 139 870 984 1 963 706 3 590 266 

Artec Eva 1 885 740 528 604 1 705 002 3 231 874 

Pont/cm2 

Canon 469 345 5 548 372 

Faro 323 348 321 307 

Kinect 834 751 656 632 

Artec Eva NA 

Téfogat [cm3] 

Canon 5 758,95 875,58 3 300,30 9 056,64 

Faro 5 470,55 825,56 3 166,82 8 624,25 

Kinect 5 900,11 877,02 3 323,49 8 847,23 

Artec Eva 5 726,90 874,56 3 304,48 9 016,25 

Felszín [cm2] 

Canon 2 187,72 602,54 1 551,82 2 912,78 

Faro 2 128,75 575,58 1 500,72 2 775,64 

Kinect 2 260,26 586,63 1 557,46 2 904,95 

Artec Eva 2 226,28 619,43 1 543,83 2 870,29 

Térfogat – felszín 
arány 

Canon 2,63 1,45 2,13 3,11 

Faro 2,57 1,43 2,11 3,11 

Kinect 2,61 1,50 2,13 3,05 

Artec Eva 2,57 1,41 2,14 3,14 

14. táblázat: Felület modellezésből levezetett értékek 

 

28. ábra: Százalékos térfogat-eltérések a referencia modelltől 
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29. ábra: Százalékos felszín-eltérések a referencia modelltől 

A modellezés során a pontfelhők zajossága jellemzően simító szűrők segítségével szüntethető meg, 

ezek következtében azonban a tényleges lokális eltérések is elvesznek [127] [128]. Az egyes 

adatgyűjtési eljárások különböző mértékben zajos pontfelhőket eredményeznek, így az előálló 

modellek részletessége eltérő. A lézerszkennelésből és a mélységkamerás mérésből előállított 

felületmodellek esetében a köveken található bemélyedések csak nyomokban fedezhetők fel (30. 

ábra). 

 

a.) 

 

b.) 

 

c.) 

 

d.) 

30. ábra: Előállított felületmodellek a.) Artec, b.) Canon, c.) Faro, d.) Kinect (#0051-es 
kőtöredék) 
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A profilok (metszetek) vizsgálata során a különböző eljárásokból előálló pontfelhőket vettem 

alapul, kivételt csak az SLS technológia képezett, ugyanis ebben az esetben a felületmodell 

rácspontjait alkalmaztam a metszetkészítéshez. A technológiák eltérő pontsűrűséget biztosítottak, 

mely a pontfelhők zajosságán túl jelentősen befolyásolja a határvonalak rekonstruálását. A #0051 

kő esetében nem volt lehetséges a borda tengelyére merőlegesen keresztmetszet felvétele, emiatt 

ezt nem vizsgáltam. A #0121-es esetben a mélységkamerával előállított pontfelhő szintén nem volt 

megfelelő, mert csak nagy hibák mellett történhetne meg a határvonal készítése. A referencia 

pontfelhő olyan mértékben részletesebb a többinél, hogy a kerületi adatok mindegyik esetben 

kisebbek nála (31. ábra). Azonban az látszik, hogy a Canon esetében tapasztalhatók a legkisebb 

eltérések, tehát ezen vizsgálat alapján is az a modell a legrészletesebb. A területadatok vizsgálata 

során azt tapasztaljuk, hogy a mélységkamerával jellemzően nagyobb keresztmetszetek, míg a 

lézerszkennerrel kisebbek állnak elő. A képpontalapú térrekonstrukció esetében ismét azt 

tapasztaljuk, hogy az értékek közel állnak a referencia értékhez, az eltérés az 1,1%-ot sem haladja 

meg (32. ábra). 

 

31. ábra: A keresztmetszeteken mérhető százalékos kerület-eltérés a referenciától 

-2
.8

%

-3
.9

%

-2
.9

%-2
.6

%

-3
.9

%

-2
.7

%

-1
.1

%

-3
.4

%

-1
.2

%

-1
.1

%

-3
.7

%

-3
.3

%

-1
.0

%

-4
.2

%

-4
.9

%

-1
.0

%

-3
.7

%

-2
.2

%

-3
.0

% -2
.8

%

-2
.0

%

-2
.5

%-2
.2

%

-2
.5

%

C A N O N F A R O K I N E C T

0048 - A-A

0048 - B-B

0048 - C-C

0068 - A-A

0068 - B-B

0068 - C-C

0121 - A-A

0121 - B-B

0121 - C-C



58 
 

 

32. ábra: A keresztmetszeteken mérhető százalékos terület eltérés a referenciától 

Az alkalmazott felmérési technológiák tehát különböző minőségben írják le a kőtöredékek 

geometriáját. A referenciaként kiválasztott SLS eljárás olyan részletgazdag modellek előállítását teszi 

lehetővé, amelyek segítségével az apróbb felületi eltérések is kimutathatók, a modell a valóság jó 

közelítése. A további három technológia elemzése során szembetűnően kiemelkedett a 

képpontokon alapuló térrekonstrukció, mely segítségével az apróbb részleteket leszámítva a kövek 

jellemző méretei jól meghatározhatók. Tehát geometriai értelemben ennek az eljárásnak 

alkalmazása a legcélravezetőbb, amennyiben nincs lehetőség nagy pontosságú tárgyszkennerek 

alkalmazására. Költségeket tekintve a vizsgált eszközök közül a Kinect alkalmazása a legkedvezőbb 

(20-30 000 forint), míg a földi lézerszkenner a legdrágább (7-12 000 000 forint), a tükörreflexes 

fényképezőgép ára a kettő között található (200-1 500 000 forint). A hasonló méretű és 

részletességű kőtöredékek felméréséhez és feldolgozásához szükséges időigények szempontjából a 

Kinect alkalmazása a többihez képest nehézkes (8-10 óra), a TLS és a képpont alapú 

térrekonstrukció alapvető időigénye közel egyező (3-4 óra). A képpontalapú térrekonstrukciós 

folyamat jól automatizálható, így munkaidő szempontjából előnyösebb. 

További kutatás keretében érdemesnek látom a nagyszámú, de kevésbé ideális objektívval és 

szenzorral készített képek (pl. mobiltelefon felvételei) feldolgozása során előállítható modellek 

alkalmazhatóságának vizsgálatát, ezáltal törekedve a széleskörűségre és költséghatékonyságra. 

0.
2%

-4
.1

%

3.
9%

0.
6%

-3
.9

%

4.
1%

1.
1%

-3
.8

%

5.
1%

-0
.5

%

-4
.6

%

0.
1%

-0
.1

%

-3
.8

%

1.
2%

0.
0%

-2
.5

%

2.
4%

-0
.1

%

-3
.0

%

0.
4%

-2
.7

%

0.
5%

-2
.7

%

C A N O N F A R O K I N E C T

0048 - A-A

0048 - B-B

0048 - C-C

0068 - A-A

0068 - B-B

0068 - C-C

0121 - A-A

0121 - B-B

0121 - C-C



59 
 

A felhasznált technológiák közül elmondható, hogy a képeken alapuló megoldás tekinthető egyedül 

alternatívaként a kövek felmérésére a tárgyszkennerek helyett az alacsonyabb részletesség és 

pontosság figyelembevételével. 



60 
 

6. Épületinformációs modellezési eljárás pontfelhő alapú támogatása 

rekonstrukciós munkálatok során 

TÉZIS IV 

Megmutattam a földi lézerszkenneléssel előállított pontfelhők alkalmazhatóságát rekonstrukciós célú 

épületinformációs modellezés (BIM) támogatására. Az alkalmazott munkafolyamatban valós, tényleges állapotokat 

rögzítő pontfelhő alapján olyan modellek állíthatók elő, melyek más módon nem, vagy csak nehezen vezethetők le. 

Kapcsolódó publikációk: [66], [67], [96] 

Az épületinformációs modellezés (Building Information Modeling – BIM) ötlete egészen az 1970-es 

évekre nyúlik vissza [129], [130]. A mai értelemben alkalmazott épületmodell azonban csak az 1980-

as évek közepén jelent meg [131], [132], míg a Building Information Modeling kifejezést csak közel 

húsz évvel az alapgondolat után, 1992-ben használta Nederveen és Tolman egy publikációban 

[133]. Az igazi áttörést a terminológia használatában 2002 jelentette, ekkor az Autodesk 

szoftvergyártó cég kiadott egy dokumentumot, amelyben véleményt formált az eljárás használatáról 

[134]. 

A BIM legelterjedtebben alkalmazott definícióját az amerikai Nemzeti BIM Szabvány Testület 

(National BIM Standard-United States) fogalmazta meg: Az épületinformációs modellezés olyan 

folyamat/eljárás, amelynek célja az épület teljes életciklusának támogatása a tervezéstől kezdődően 

az építésen keresztül az üzemeltetésig. A BIM lehetővé teszi a valós létesítmények digitális 

leképzését, magában foglalva azok minden fizikai és funkcionális jellemzőjét. A BIM lehetőséget 

biztosít minden résztvevő számára, hogy hozzáférhessen a szükséges információkhoz 

technológiától és platformtól függetlenül [135]. 

Egy jól megalkotott BIM modell az építmény teljes életciklusát képes végig kísérni, egészen a 

kiinduló ötlettől, a vázlat és engedélyterveken, a kivitelezési szakaszon át, az épületüzemeltetésen 

keresztül a bontásig (33. ábra). A hagyományos tervekkel ellentétben egységesen kezelhető 

formában foglalja magában a szakágak különböző elemeit és egyéb információit (anyagjellemzők, 

méretek, típusok, rögzítések, ár, bekerülési időpont, stb.), valamint azok valós idejű elérését, 

szerkesztését. A kiegészítő információk függvényében háromtól (térbeli modell) kezdődően több 

dimenziós modellekről beszélünk. Negyedik dimenzióként leggyakrabban az időt (tervezés, gyártás, 

beépítés időpontja/időtartama), majd a költségeket szokták definiálni. Abban az esetben, ha a 

modell mindkettőt magában foglalja, akkor már 5 dimenziós modellről beszélhetünk. Ezután a 

hatodik dimenzió már az jelenti, ha modellünk olyan információkat is tartalmaz, amelyek az épület 
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üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatosak (például üzemeltetés esetén a beépített elemekhez 

tartozó élettartam adatok, garancialevelek, valamint üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek). 

 

33. ábra Egy építmény életciklusa [136] 

Minden BIM modell jellemezhető annak részletességét szintjével (Level of Detail vagy Level Of 

Development – LOD) (34. ábra). A LOD a geometriai és metaadatokra is vonatkozik. A szintek 

részletessége a következőképpen definiálható [137], [138]: 

 LOD 100: A modell elemei általános megjelenítéssel vagy szimbólummal szerepelnek. A 

nem grafikus információk (pl.: négyzetméter ár) elérése csak az egyéb modellrészeken 

keresztül lehetséges. Mivel az elemeknek nincs valós geometriai megjelenítése, így 

méretaránnyal nem jellemezhető, csak szimbolikus megjelenítésről beszélhetünk. 

 LOD 200: Az elemek már grafikus szinten egy vázlatos rendszerként jelennek meg. A teljes 

szerkezet és az elemek alakkal, mérettel, orientációval és hozzávetőleges mennyiségekkel 

rendelkeznek, továbbá az elemekhez már nem grafikus információk is rendelhetők. 

Körülbelül M=1:200 léptéknek megfelelő. 

 LOD 300: Az elem, mint egy meghatározott objektum vagy rendszer jelenik meg. Az 

elemek mérete, elhelyezkedése, orientációja, mennyisége meghatározott, továbbá nem 

grafikus információk rendelhetők az elemekhez. Körülbelül M=1:100 léptéknek megfelelő. 

 LOD 350: Az előző szinthez hasonlóan az elem grafikusan megjelenik, mint meg-

határozott objektum vagy rendszer. Az elemek meghatározott mérettel, elhelyezkedéssel, 

orientációval és mennyiséggel rendelkeznek. Nem grafikus információk kapcsolhatók az 
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elemekhez, továbbá az elem más épületrendszerekhez is csatlakozhat. Körülbelül M=1:50 

léptéknek megfelelő. 

 LOD 400: Az elem megjelenik grafikusan, mint egy meghatározott objektum vagy rendszer. 

Meghatározott mérettel, elhelyezkedéssel, orientációval, mennyiséggel és ezen felül 

részletes összeszerelési, beszerelési és gyártmány információkkal is rendelkezik. Az 

elemekhez nem grafikus információk is rendelhetők. Körülbelül M=1:25 léptéknek 

megfelelő. 

 LOD 500: az elem mennyiségben, méretben, alakban, elhelyezkedésben és orientációban 

megegyezik a valósággal. Az elemekhez nem grafikus információk is rendelhetők. Az elem 

gyártásához szükséges méretarány jellemzi (gyártmányterv szint). 

 

34. ábra: BIM modellezés során alkalmazandó LOD-ok [139] 

A gyakorlatban, a legtöbb esetben a virtuális kivitelezés elvégzéséhez, valamint tervellenőrzéshez 

megfelelő a 200-as, 300-as vagy 350-es LOD alkalmazása. A feladat szempontjából sok esetben 

nincs is szükség ennél nagyobb részletességre, továbbá rendkívül költséges eljárás a nagyobb 

részletességű modellek előállítása. 

A BIM egyik legnagyobb előnye a tervezési és kivitelezési folyamatok akár térbeli és időbeli 

koordinációja, azaz az ütközésvizsgálatok (clash detection). Ez az eljárás lehetővé teszi mind a 

tervező, gyártó és kivitelező csapat számára a projekt jobb összehangolását és koordinálását. A 

résztvevők közötti gördülékeny együttműködés következtében kevesebb változtatást kell 

eszközölni az eredeti terveken és a kivitelezés során is minimalizálhatók az munkálatok ütközéséből 

adódó csúszások. 

Az épületinformációs modellezés segítségével továbbá megjeleníthetők az építkezés során végzett 

ellenőrző mérések eredményei és a szükséges változtatások akár már a terepen is átvezethetők. 

Megfelelő együttműködés mellett a résztvevők időben értesülnek a szükséges módosításokról, ezzel 

pénzt, energiát megspórolva, így a BIM biztosítja köztük a kommunikációs platformot [140]. 
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Egy jól felépített modell feladata azonban nem áll meg az építkezés befejezésével, a jól felépített 

adatbázisrendszer segítségével az épületet alkotó elemek akár intelligens üzemeltető rendszer 

keretében is kezelhetők, valamint a karbantartási feladatok is ütemezhetők. Az üzemeltetési 

feladatokat továbbá az is megkönnyítheti, ha a modellben elérhetők az egyébként nehezen 

megközelíthető épületelemek (pl. gépészeti rendszer), és az azokra vonatkozó paraméterek egy 

esetleges csere vagy javítás során. 

Hátrányai közé sorolható, hogy az új technológiát még nem alkalmazzák minden tervezőirodában, 

annak elsajátítása szaktudást és időt igénylő feladat. A korábbi, bevett alkalmazásoktól eltérő 

szoftver és hardver igény jelentkezik, amely a tervező cégek számára nagy költségekkel jár. Továbbá 

a technológiát ismerők száma jelenleg még nem túl magas hazánkban, pedig fontos lenne, hogy az 

egy projekten dolgozók ismerjék és alkalmazzák a technológiát, azaz az összes résztvevőnek „BIM-

ben kell gondolkodnia”. Az épületinformációs modellezés további megkérdőjelezhető része, hogy 

ki rendelkezik az információval, illtetve kit terhelnek a többletköltségek. A beruházásban résztvevő 

szereplők közül nem mindenkinek érdeke, hogy az épülettel kapcsolatos összes információ elérhető 

legyen minden szereplő számára. 

Azonban a fejlődés mindenképpen a BIM irányába mutat, nagyobb beruházások esetében, mint 

irodaházak, gyárak, oktatási létesítmények, repterek stb. már bizonyos szintű BIM alkalmazása 

követelményként jelenik meg világszerte, és hazánkban is. 

A BIM nem csak új épületek tervezésénél és megvalósításánál alkalmazható, hanem már meglévő 

épületeknél esetén is. A meglévő síkbeli CAD állományok és tervek szolgálhatnak az 

épületinformációs modell alapjául, amelyekhez további kiegészítő, szakági információkat 

rendelhetünk. Egy olyan építmény esetében, amelyről nem állnak rendelkezésre tervrajzok, a 

geometriai modell előállításához alkalmazhatók különböző felmérési eljárások (mérőállomás, 

lézeres távmérő, TLS). Ezek közül egyik a lézerszkennerrel történő felmérés, amely a mérés során 

jellemzően egy pontfelhőt, valamint egy panorámaképet is előállít a felmérendő területről. Olyan 

esetekben, amikor nincs szükség nagy pontosságú mérésekre (elegendő a 0,5-1 cm-es nagyságrendű 

pontosság), de fontos a terület részletes felmérése, a TLS versenyképes eljárás lehet a hagyományos 

geodéziai eljárásokkal szemben vagy azok mellett. A technológia egyik nagy előnye, hogy a terepen 

töltött idő lecsökkenthető, így forgalmas helyeken is alkalmazható, azonban az irodai munka más 

eljárásokhoz képest nagyobb. Több álláspont adatállományainak összeillesztésével az egyes 

álláspontokról nem látszó, azaz kitakart területek mérete minimalizálható. A transzformációs 

paraméterek számításához diszkrét pontok, dedikált objektumok, vagy fél-automatikus eljárások 

(például ICP) alkalmazhatók. A lézerszkenneres felmérés további előnye, hogy mivel felület jellegű 
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adatnyerés, így esetében olyan geometriai adatok is kimutathatók, amelyek egyéb eljárással nem 

vagy nehezen, például a falakban, mennyezetekben tapasztalható egyenetlenségek. 

A lézerszkenneres felmérés esetében különösen fontos lehet a megrendelt, megjelenítendő 

objektumok részletességét és a hozzájuk tartozó tűréseket, valamint modellezési szempontokat 

ismerni. Abban az esetben, ha a pontfelhő nem megfelelően előkészített, az illesztésben 

bizonytalanságok, valamint a pontfelhő egészében zajosság jelentkezhet, ez az elemek pontos 

azonosítását nehezíti. Továbbá problémát jelenthet a terület nem megfelelő lehatárolása, hiszen így 

felesleges adatokkal vannak terhelve a modellező programok. Pontfelhő alapú BIM modellezés 

során a deformálódott elemek meghatározása gyakran nehéz feladat, ilyenkor a tűréseket 

figyelembe véve kell kialakítani a modelleket. Régi épületek esetén jellemző, hogy az épület 

megsüllyedt, vagy a falak, födémek és a gerendák nem az építéskori helyükön, helyzeteikben 

helyezkednek el a különböző terhelések következtében. A helyes modell kialakítását a különböző 

metsző síkok felvétele segíti. Az egyes álláspontokra előállítható panoráma-felvételek és azokból 

levezethető virtuális túrák további segítséget nyújthatnak a felmért állapotok modellezésében. 

A lézerszkennelés BIM modellezés során való alkalmazhatóságainak vizsgálatára a Fotogrammetria 

és Térinformatika Tanszék új számítógépes laborjának kialakítása kapcsán került sor. A munkálatok 

megkezdése előtt a korábbi Magasépítési Tanszék oktatói szobái voltak a BME központi épület 

érintett részén. A területről a következő tervanyagok álltak rendelkezésre: a felújítás előtti és utáni 

tervek, amelyek tartalmazták a tervezett világítási és erőátviteli terveket, a bontási és organizációs 

tervek, valamint a nyílászárók konszignációs tervei. Ezen dokumentumok részben az egyes 

összetett elemek előállítását segítették (pl. ablak elem), másrészt lehetőséget biztosítottak az 

előállított pontfelhővel való összevetésre. A felmérés Faro Focus 3D S 120 lézerszkennerrel történt 

a felújítás előtt és után (2015 októberében és 2016 márciusában). Mindkét időpontban több állásból 

hajtottam végre a felmérést, amelyek során a szkennerhez tartozó illesztőgömböket helyeztem el, 

ezzel biztosítva az egyes álláspontok egymáshoz transzformálását. A feldolgozás végrehajtásához 

az egyes pontfelhőket külön-külön exportáltam, majd újramintavételeztem. Erre a lépésre azért volt 

szükség, hogy a feldolgozás során az egyes állományok külön-külön is betölthetők lehessenek, 

ezáltal minimalizálva az erőforrásigényt. A BIM modell Autodesk Revit programcsomagban készült 

el. 
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a.) b.) 

  

c.) d.) 

35. ábra: Lézerszkenneres mérés eredményei: a.) az átalakítások előtti szkennelési álláspontok b.) 
álláspontok az átalakítások után, c.) az oktatói szobákhoz vezető folyosóról előálló pontfelhő 

(átalakítás előtti állapot), d.) a kialakított tanterem pontfelhője (átalakítás utáni állapot) 

A létrehozott modellt összevetettem a tervezési állományokkal, e során megfigyelhetők az állapotok 

közötti különbségek. A valóságban a tervektől eltérően a falak néhol szélesebbek, néhol viszont 

keskenyebbek lettek. Továbbá az is megfigyelhető, hogy a falak nem mindenhol merőlegesek 

egymásra. Mivel nem csak diszkrét pontok lettek bemérve, hanem a teljes padló, mennyezet és 

falfelületek is, így az azokban fellépett deformációk és torzulások is kimutathatók lettek volna, 

ilyeneket azonban nem találtam. 

A felújítás előtti és utáni állapot a falakat és nyílászárókat tartalmazó geometriai modelljén túl 

elkészültek a labor elektromos, a fűtés-hűtés, illetve a vízellátás tervei is. Ezekben jelentős eltérések 

is mutatkoztak a tervezett és a megvalósult állapot között; a felújítási munkálatok során több 

módosítást is végre kellett hajtani az igények egyeztetésére. Ezek az átalakítások nem lettek 

átvezetve a tervezett állapotra. 

Egyes elemek esetében a tervekről csak azok vízszintes helyzete volt leolvasható, azonban néha 

még ez sem állt rendelkezésre; ilyenkor csak a pontfelhőre és a panorámaképekre lehetett 

hagyatkozni azok létrehozása során. Ilyen volt a falon kívüli fűtésrendszer, a csövek átmérője és 

helyzete, valamint a radiátorok is a felmérés alapján lettek megszerkesztve. 
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a.) b.) 

36. ábra: a.) az elektromos terveken szereplő kapcsolók és csatlakozó aljzatok magassági helyzete 
a tervekről nem, csupán a pontfelhőről leolvasható. b.) az átalakítások utáni állapot, a modellben 

kialakított fűtésrendszer elemei a pontfelhő alapján került kialakításra 

A laborban egyedi asztalok voltak, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy a számítógépes 

munkaállomások mellett elég hely maradjon a diákoknak, ezekről tervek azonban nem álltak 

rendelkezésre; így szintén a pontfelhő alapján lettek kialakítva. Az elem geometriája nem bonyolult: 

egy hajlított acéltartón egy hatszögletű falap található. 

Az épülő és meglévő építmények ellenőrzésére, valamint az átalakítások, bontások kapcsán 

szükséges részletgazdag adatok előállítására célszerű földi lézerszkennelést alkalmazni. A pontfelhő 

alapján a valós állapot pontos, teljes felületű leképzése történhet meg, valamint olyan információk 

is elérhetővé válnak, amelyek a tervekről lemaradhattak, vagy természetüknél fakadóan nem 

szerepelnek rajtuk. A lézerszkennelt állományból épített modell alkalmas alap a más adatnyerési 

eljárásokkal felmért objektumok fogadására, elhelyezésére. A megvalósult, akár berendezett 

helyiség felmérése nemcsak a minőség ellenőrzéshez, de az üzemeltetéshez is hasznos 

információkat nyújt. 

A földi lézerszkennelés alkalmazása számos esetben előnyösebb a hagyományos geodéziai 

eljárásokhoz képest (mérőállomás, lézeres távmérő), rekonstrukciós célú épületinformációs 

modellezést támogatására. Az összetett, tagolt épületek, termek vagy gépészeti berendezések TLS-

en kívül más technológiákkal való felmérése csak magas költségek mellett hajtható végre. 

Általánosan elmondható, hogy a terepi munka TLS alkalmazásával kevesebb időt vesz igénybe, 

valamint az előálló pontfelhő akár a teljes felmért térrészt leképezi. További pozitív lehetőség, hogy 

amennyiben szükséges, színadatok is rögzíthetők, amelyek például az egyes épületgépészeti elemek 

pontos azonosítását segíthetik. A lézerszkennelés távmérési pontossága ugyan jellemzően elmarad 

a mérőállomással végzett méréshez képest, azonban az általa biztosított cm alatti érték is megfelel 

a legtöbb BIM alapú modellezés során. A teljes leképzés következménye az is, hogy a terveken nem 

szereplő részletek (pl. falon kívüli csővezeték, villanykapcsolók, lámpák) pontos térbeli helyzete is 
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rögzítésre kerül. A felmért épületben található speciális berendezési tárgyakról, amelyekről esetleg 

valamilyen oknál fogva nem érhetők el tervek, azok a modellezés keretében előállíthatók. 
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7. Közösségi adatnyerés alkalmazhatósága, térrekonstrukcióra és mérnöki célú 

elemzésekre 

TÉZIS V 

Megmutattam, hogy közösségi adatnyerésből származó nagy mennyiségű videó és képi állományok alkalmasak SfM 

és CMVS eljárás alapú térmodellezésre, és mérnöki célú elemzésekre, a képi anyagok helyének, helyzetének, 

számának, valamint geometriai és radiometriai felbontásának függvényében, az elvégzett referencia mérések alapján. 

Kapcsolódó publikációk: [116], [98], [100], [141] 

A képpontalapú térrekonstrukció a magasfokú automatizálhatóságának és a számítógépek 

teljesítményének növekedése következtében a fotogrammetria, illetve gépi látás egyik jelenleg 

legelterjedtebben használt eljárása. Az ilyen módon előállított pontfelhők részletes háromdimenziós 

modellezést tesznek lehetővé a földi lézerszkenneléshez képest jelentősen kisebb eszköz-költség 

mellett. Ezek az eljárások alapvetően három lépésből épülnek fel (37. ábra). Első feladat a 

feldolgozandó képek közös pontok alapján történő párosítása, majd a térrekonstrukció és végül a 

modellezés végrehajtása. Az alkalmazott algoritmusok és megoldások a különböző 

megvalósításokban és szoftverekben jellemzően eltérők. Az eljárás hátterét az elméleti áttekintés 

2.4 pontja tartalmazza. 

 

37. ábra: Képpont alapú térrekonstrukció folyamat ábrája 
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A közösségi adatnyerés egy olyan elterjedt eljárás, amely során nem a felhasználó gyűjti be az 

adatokat, hanem a közösség, egyáltalán nem vagy csak lazán körülhatárolható embercsoportok. A 

módszer széleskörű térnyerését a gazdaságosságának és hatékonyságának köszönheti. Azonban az 

alkalmazhatóságának szükséges feltétele az emberek sokaságával történő kapcsolat biztosítása. A 

XXI. században az internet kiváló felületet biztosít erre. Napjainkban a képmegosztó oldalak 

(Flickr, Instagram, Panoramio, Picasa, Pinterest, stb.) bővelkednek olyan képekben, amelyeket 

rendszerint amatőr fotósok készítettek. A megosztott képek számát nagyságrendileg több tíz 

milliárdra lehet tenni, melyek közül természetesen nem mind releváns a felmérések szempontjából. 

Adatnyerés számára érdemes a videó-megosztó oldalakat is figyelembe venni (Youtube, Vimeo, 

Dailymotion). Ezeken további olyan állományokat lehet elérni, melyek segítségével a térbeli 

modellezés végrehajtható. 

A közösségi alapú adatgyűjtés alkalmazása nem újkeletű megoldás a térinformatikában [142]. 

Magyarországon Gede az interneten megosztott földrajzi koordinátákkal ellátott képeket jelenített 

meg, valamint elemzett térképes környezetben [143]. Eric Fisher szintén térképészeti célokra gyűjt 

be közösségi adatokat, azonban vizsgálatai nem csupán képekre, hanem bármilyen helyadatra 

kiterjednek (például Twitter adatok) [144] . Térrekonstrukciós célokból elsőként Agarwal és társai 

alkalmazták a felhasználók által készített képeket Róma egyes területeire [145]. Közel 150 000 képet 

dolgoztak fel, amely során több klasztert alakítottak ki, ezek között szerepelt a Colosseum, a Szent 

Péter-bazilika, a Trevi-kút és a Pantheon. A rekonstrukciót klaszterbe rendezett számítógépekkel 

hajtották végre 21 óra alatt, amely során meghatározták a képek térbeli helyzetét, valamint 

előállították a vizsgált területek ritka pontfelhőit. 

Kutatásom során a Flickr és Youtube oldalakról származó adatok alkalmazhatóságát vizsgáltam. A 

Flickr-t, amely egy ingyenes fényképmegosztó weboldal, Web 2.0-s szolgáltatás és online közösségi 

platform, 2004 februárjában alapította a Ludicorp vállalat. A megjelenés után egy évvel, 2005 

márciusában felvásárolta a Yahoo. Népszerűségének oka, hogy a képfeltöltők kategorizálhatják 

képeiket kulcsszavak (keywords) és címkék (tag) segítségével. 2011 augusztusában érte el az oldal a 6 

milliárdodik képfeltöltést; jelenleg közel 10 milliárd fényképet tartalmaz, ezek között szerepelnek 

publikus és privát tartalmak is. A Flickr a képekkel kapcsolatos műveletek támogatására 

alkalmazásprogramozási felületeket (application programming interface – API) biztosít a felhasználók 

számára az App Garden-en (https://www.flickr.com/services/api) keresztül. Ilyen formában 

bármilyen kiválasztott hely adott környezetében található képek azok geotag információi alapján 

elérhetők. 
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Hays és Efros munkája alapján Matlab környezetben valósítottam meg a képek hely alapú 

lekérdezését és letöltését [146]. A feladat megoldásához elő kell állítani egy megfelelő API-key-t, 

továbbá meg kell adni földrajzi szélességi és hosszúsági szögeket és a keresési sugarat. Ezzel 

előállnak a keresési feltételnek megfelelő képek elérési útjai, melyek segítségével a Flickr szerveréről 

(static.flickr.com) letölthetők a képek a kívánt formátumban. A képek geometriai felbontását a 

letöltés során az elérési út szerkesztésével befolyásolhatjuk. Ezt kezdetben úgy vettem fel, hogy a 

nagyobbik értéke maximum 1024 legyen, majd egy későbbi időpontban ennél nagyobb, 1600-as 

érték mellett is letöltöttem a képeket. 

Budapesten három tesztterületet választottam ki, melyek közül mindegyik esetében jelentősen sok 

(több ezer) képet tudtam letölteni, azonban azok jellemzően többszörözve szerepeltek. Az azonos 

és így szükségtelen képek eltávolítását automatikusan az RGB képsávok összehasonlításával tettem 

meg. Majd egy további lépésben a Flickr felhasználók által helytelenül elhelyezett (helyazonosított) 

képeket is eltávolítottam. A képek sokféleségének következtében, mind geometriai, mind 

radiometriai értelemben csak manuális szemrevételezéssel történő feldolgozás volt lehetséges. Az 

ilyen módon kiválasztott képek tovább csoportosítandók, amennyiben az objektum tagoltsága, 

illetve a képek feltételezett készítési helyei és irányai ezt megkövetelik. 

A térrekonstrukciót az összehasonlíthatóság érdekében mindegyik esetben VisualSfM-ben 

hajtottam végre (15. táblázat). A feldolgozás lépései: képek betöltése; képek közötti kapcsolatok 

meghatározása (jellemző képpontok megkeresése és párosítása); 3D rekonstrukció (kép felvételi 

helyeinek és helyzeteinek számítása, a ritka pontfelhő előállítása); sugárnyaláb kiegyenlítés (a 

modellben lévő hibák minimalizálása); sűrű pontfelhő előállítása (Furakawa-féle CMVS eljárás 

alkalmazása [51]). A feldolgozás során a program a képpárok alapján hajtja végre a 

térrekonstrukciót. Amennyiben az összetartozó képpontok száma egy előre definiálható értéknél 

kevesebb, úgy új modell alkotása kezdődik meg. Ezeket, a felesleges modellek törlésével, valamint 

újabb pontok keresésével és a rekonstrukció frissítésével lehet redukálni. 

 
Letöltött képek 

száma 

Feldolgozott képek 

száma 
Előállt pontszám 

Felbontás 1024 1600 1024 1600 1024 1600 

Millenniumi emlékmű 6 301 14 122 601 573 522 885 1 520 375 

Lánchíd egyik 

kőoroszlánja 
6 815 7 865 63 40 22 057 48 939 

Országház 6 938 19 187 167 84 106 077 126 856 

15. táblázat: Közösségi adatnyerésből (Flickr) előállított adatok jellemzői 
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Az így előállított pontfelhők ugyan méretarányosak, de nem mérethelyesek. Ezt a hiányosságukat 

ismert koordinátájú pontok megadásával vagy ismert távolságok (pl.: épület, toronymagasság) 

definiálásával lehet pótolni. Mivel a kamera, a felhasználó és az időpont sem kötött, így az előállított 

modellek pontossága általában elmarad a felmérési célú mérésekéhez képest, jellemezően dm-es 

vagy rosszabb érték jellemzi őket, így csak kisebb pontossági igények esetén alkalmazhatók. A 

fellépő szálló, zajos pontokat, valamint a felületek határán fellépő további problémás (nem az 

objektumot reprezentáló) pontokat el kell távolítani. A pontok törlése jellemzően manuálisan vagy 

félautomatikusan történik. A felületekben további bizonytalanságok alakulnak ki, melyeket 

felületmodellezéssel lehet minimalizálni. Ezután a megalkotott modell, annak részletességének 

függvényében, akár mérnöki célú felhasználásra is alkalmas. A felületmodellről nemcsak geometriai 

adatok (távolságok, szögek) vehetők le, hanem síkok definiálásával metszetek is készíthetők. A 

vektoros adatok alaprajzok és nézetek létrehozását segíthetik elő. 

Az Országház esetében előálló több mint 100 000 pont lehetővé teszi, hogy egy felületmodell 

segítségével keresztmetszeteket vezessünk le annak kupolájáról (38. ábra). Ugyan az épület 

egészéről a képek egyidejű feldolgozásával nem lehet teljes lefedettséget biztosító pontfelhőt 

levezetni, az egyes részletek alapot biztosíthatnak egy egyszerűbb modell megalkotására. 

 

a.) b.) 

38. ábra: Közösségi adatnyerésből előállított a.) pontfelhő, b.) felületmodell és metszetek (kék 
színű vonallal) 

A Millenniumi emlékmű és az oroszlán szobor esetében az előállított pontfelhő minősítésére földi 

lézerszkennerrel referencia mérést végeztem (16. táblázat). A Hősök terén a mérés a szoborcsoport 

elülső részére korlátozódott, mivel a képek alapján csak ez a terület volt előállítható. A TLS-es 

mérésből a központi oszlopon található Gábriel arkangyal szobra a kedvezőtlen beesési szögek és 
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távolságok következtében nem képződött le megfelelő mértékben, így az összehasonlítások során 

eltávolításra került. 

 Millenniumi emlékmű Lánchíd egyik kő oroszlánja

Szkenner Faro Focus 3D S 120 

Álláspontok száma 8 2 

Felbontás (pontköz) 3 mm / 10 m 6 mm / 10 m 

Színek alkalmazása Intenzitás 

Illesztés ICP 

Referencia pontfelhő (pontszám) 158 247 400 270 355 

16. táblázat: A közösségi adatnyerésből levezetett pontfelhők minősítésére szolgáló referencia 
mérések jellemzői 

A pontfelhők különbözőségeit eltéréstérképen megjelenítve az objektumok határán szembetűnően 

nagyobb eltérések jelentkeztek, mint a többi területen. Azonban a jellemző eltérések mindkét 

esetben dm-es nagyságrenden belül maradtak. Az előállított közösségi adatnyerésből származó 

pontfelhők arányosak, azokban markáns torzulások, elcsavarodások nem jelentkeztek, így a 

pontossági igények figyelembevétele mellett felhasználhatók mérnöki feladatok (például 

várostervezés, navigációs térképek készítése) végrehajtása során (39. ábra, 40. ábra). 

 

39. ábra: Eltéréskép a Lánchíd kőoroszlánja esetében, a távolságok abszolút értelemben 
szerepelnek 
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40. ábra: Eltéréskép a Millenniumi emlékmű esetében, a távolságok abszolút értelemben 
szerepelnek 

Azonban nemcsak a pontfelhők és az azokból levezett modellek szolgálnak értékes információval. 

A felhasználók által megadott helyadatok geodéziai célú felmérés szempontjából nem tekinthetők 

pontosnak és megbízhatónak, az egyes képkészítési pozíciók azokból nem számíthatók ki. A 

térrekonstrukció során azonban meghatározásra kerülnek a képek pontosabb készítéseinek helyei 

és irányai, melyek alapján a geotagek alkalmazásához képest részletekbe menően térképezhetők az 

emberek fényképezési szokásai (41. ábra). Többlet információt jelent az orientáció alkalmazása is, 

amely segítéségével a kedvelt fényképezési irányok (Millenniumi emlékmű esetén a Hősök 

emlékköve előtt húzódó sáv) vagy akár az elzárt területrészek (utak, kitakaró objektumok) is 

megjeleníthetők a térképeken. 
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a.) 

 

b.) 

41. ábra: Térrekonstrukciók során előállt képhelyek és helyzetek a.) Millenniumi emlékmű, b.) 
Lánchíd egy kő oroszlánja 

Az előállt pontfelhők alapján megállapítható, hogy a nagyobb felbontású képek előnyösebbek a 

térrekonstrukciós feladatok megvalósítására. 

A Youtube videómegosztót 2005 februárjában alapította három korábbi PayPal-alkalmazott (Chad 

Hurley, Steve Chen, és Jawed Karim), egy évre rá novemberben a Google vásárolta fel. Jelenleg a 

második leglátogatottabb domain a youtube.com (közvetlenül a google.com után) az Alexa 

Internet, Inc. (internetes oldalak forgalmának becslésével foglalkozó cég) adatai alapján [147]. 2017 

februárjától kezdődően percenként több mint 400 órányi tartalmat töltenek fel a felhasználók. 

Mivel a UA használat rövid idő alatt népszerűvé és elterjedtté vált, a videomegosztó oldalon is 

megjelentek az ilyen felvételek. Ezeket felhasználva pontfelhőket valamint felületmodelleket 

állíthatunk elő. A videóállományok feldolgozását jellemzően nem támogatják a jelenleg elérhető 

térrekonstrukciós szoftverek, ezért azt megelőzően képekké kell alakítani. Ezen lépés során el kell 

dönteni, hogy a feldolgozás során a rendelkezésre álló képek milyen részét dolgozzuk fel. A 

felhasználható képek számát megkapjuk a felvétel hosszának és a képfelvételi frekvencia 

szorzatából. 
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Magyarországon három tesztterületet választottam ki, ezekről eltérő számú és hosszú felvételek 

álltak rendelkezésre. 1 fps mellett állóképként mentettem a videofelvételek képkockáit, amelyeket 

aztán szemrevételezés alapján tovább szűrtem. A térrekonstrukciót ebben az esetben is Visual SfM-

ben hajtottam végre (17. táblázat). 

Terület 
Videó hossza 

[perc:másodperc]

Felbontás 

[képpont] 

Felhasznált 

képszám 

Előállt pontfelhő 

pontjainak 

száma 

Millenniumi 

emlékmű 

2:58 
1280×720 

3840×2160 

129 

128 

54 420 

509 713 

3:55 1280×720 201 83 720 

Ócsai premontrei 

kolostor 
4:43 1920×1080 170 407 829 

Zsámbéki 

premontrei 

kolostor 

4:16 1920×1080 238 812 813 

1:42 1920×1080 100 255 885 

5:24 1920×1080 307 564 801 

17. táblázat: Közösségi adatnyerésből származó videók és feldolgozásuk paraméterei 

A felhasznált képanyagok távirányítású repülőre rögzített kamerával készültek, így az objektumok 

közel teljes lefedése érhető el (42. ábra). Problémásként csak azok a területek jelentkeznek, amelyek 

valamilyen oknál fogva nem berepülhetők. Gátló tényező lehet a növényzet, légvezeték, szűk utca. 

Azonban közösségi adatnyerésről lévén szó, az érdeklődés hiánya is hasonló hiányokhoz vezet, 

azaz ilyen formában jellemzően turisztikai szempontból érdekes, látogatott vagy más szempontból 

kiemelt helyek, objektumok modellezhetők. 

A Youtube-ról származó videóknak a kép alapú közösségi adatgyűjtéshez képest nagy előnye, hogy 

a felvételek egyszerűbben begyűjthetők, továbbá minden esetben a felmérendő objektumra 

koncentrálnak, így az utólagos leválogatás sem jelent nagy feladatot. A képek kiválasztása során 

eltávolítandók a vágóképek és az esetleges áthatásokból származó effektekkel terhelt filmrészletek. 
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a.) b.) 

42. ábra: Youtube-ról származó videófelvételek térrekonstrukciós célú feldolgozása a.) Zsámbéki 
premontrei kolostor, b.) Ócsai premontrei kolostor 

A videókból levezetett pontfelhőkből szintén előállíthatók építészeti termékek (alaprajzok, 

metszetek és nézetek) a különböző helyzetekben definiált metszősíkok segítségével (43. ábra). 

 

43. ábra: Zsámbéki vár esetében levezett metszetek 
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A különböző videókból származó képek egységes feldolgozása kézenfekvő megoldás lenne a 

kitakart, hiányos területek lefedésére, azonban a képek párosítása ilyen formában számos 

problémába ütközik. Az egyes felvételeket célszerűbb önállóan feldolgozni, majd egy további 

lépésben egymáshoz illeszteni a már megtisztított felhőket. Ehhez elsőnek manuális kezdeti 

illesztést célszerű végezni (azonos pontok megjelölésével), amelyekben a megmaradt hibákat 

automatikus eljárással minimalizáljuk, ez jellemzően valamilyen ICP alapú megoldás. 

A közösség alapú adatnyerés adta lehetőségek további tesztelése érdekében azokat egységesen 

(videofelvételek és képek) is feldolgoztuk (18. táblázat, 44. ábra). 

Terület Felhasznált képszám 
Előállt pontfelhő pontjainak 

száma 

Millenniumi emlékmű 718 2 401 495 

18. táblázat: Millenniumi emlékmű egységes közösségi alapú adatgyűjtésből származó 
feldolgozása 

 

44. ábra: Millenniumi emlékmű pontfelhője közösségi képek és videó feldolgozásából 

Ez az eredmény jól mutatja, hogy amennyiben a feldolgozni kívánt képek egységes feldolgozása 

lehetséges, úgy az előállított modell részletesebb és teljesebb képet ad a vizsgált objektumról 

anélkül, hogy a pontfelhő minősége romlana (45. ábra). 
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45. ábra: A kétféle közösségi adatnyerési eljárással előállított pontfelhő eltérésképe (Millenniumi 
emlékmű), a távolságok abszolút értelemben szerepelnek 

A képpontalapú térrekonstrukciós eljárás a képek forrásától függetlenül akár amatőr felvételek 

esetén is alkalmas lehet a képhelyzetek meghatározására, valamint a pontfelhő és vagy modell 

előállítására. Az eljárás sikerességének kimenetelét alapvetően befolyásoló tényezők: a képkészítési 

helyek (képek eloszlása, tárgytávolság), a képek közötti átfedések, a képek száma, a képek 

geometriai és radiális felbontása, valamint a megfelelő mélységélességi tartomány alkalmazása. 
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8. Összefoglalás 

Az elmúlt évtizedekben a pontfelhő alapú adatnyerési technológiák széles körben elterjedtté váltak. 

Ez új gondolkodámód kialakítását követelte meg a szakemberektől, a felméréstől kezdődően az 

előállított végtermékekig bezárólag minden területen. Kutatásaim során pontfelhőn alapuló 

eljárások optimális alkalmazásával foglalkoztam mérnöki feladatok megvalósítása során. Ezalatt 

különböző adatgyűjtési (pl. földi lézerszkennelés, közel fotogrammetria), feldolgozási (pl. 

illesztések, szűrések) és megjelenítési megoldásokat (pl. felület modellek, metszetek, nézetek) 

alkalmaztam, valamint azok elméleti hátterét tanulmányoztam. 

Számos laboratóriumi, és valós felmérést végeztem, majd azok feldolgozásával olyan eredményeket 

vezettem le, melyek mérnöki célű elemzéseket támogatnak. Kutatásom során vizsgálatam a 

lézerszkennelésben alkalmazott eljárásokat geodéziai mérésekkel összehasonlítva. Az elvégzett 

doktori munkálataim alapján rendszereztem a pontfelhő alapú adatgyűjtési technológiákat (földi 

lézerszkennelés, közel fotogrammetria, UAS fotogrammetria és közösségi adatnyerés), oly módon, 

hogy azok jellemző tulajdonságaik alapján (pl. térbeli lefedés és geometriai felbontás) kiválasztható 

legyen az adott alkalmazás szempontjából optimális technológia. 

Valós mérnökgeológia vizsgálat részeként földi lézerszkennelésen és távolról irányitott 

oktokopterről gyűjött felvételeken együttesen alapuló hatékony felmérési és feldolgozási eljárást 

dolgoztam ki. A siroki vár alatt húzódó falszakasz példáján kersztül bemutattam, hogy a kidolgozott 

megoldás alkalmas összetett, akár nehezen megközelíthető, szabálytalan felületek mérnökgeológiai 

célú vizsgálatára. 

Különböző tulajdonságú méréstechnológiák alkalmazhatóságát vizsgálatam gótikus építészeti 

töredékek geometriai, formai elemzésének támogatására. A vizsgálat keretében különböző 

numerikus jellemzők levezetésére törekedtem, amelyek kellő mértékben minősítik a kapott 

eredményeket. A vizsgálat eredményeképpen igazoltam a fotogrammetria alkalmazhatóságát 

hasonló célú elemzések esetén. 

Az elmúlt években az építőiparban egyre nagyobb teret nyer az épületinformációs modellezés. Az 

állami beruházások keretében egyre többször követelmény a tervek BIM rendszerben törénő 

vezetése. A technológia újszerűsége és terjedésének üteme megkívánta a pontfelhő alapú adatok 

alkalmazhatóságának, azok előnyeinek és hátrányainak vizgsálatát rekonstrukciós célú BIM 

támogatására. Ennek keretében kivitelezési munkálatok során méréseket végeztem és modelleket 

állítottam elő, amelyeket összevetettem a tervekkel. 
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A közösségi adatnyerés, a térinformatika és távérzékelés területén több kutatásnak szolgált már 

alapjául. Célom a különböző forrású adatok (videó és állóképek) alkalmazhatóságának vizsgálata 

volt mérnöki alkalmazások támogatására. Az adatok elemzése érdekében több referencia mérést 

végeztem. 

Kutatásaim eredményei is igazolják, hogy a pontfelhők alkalmazásának terjedése egyrészt 

paradigmaváltást követel a felhasználóktól, kutatóktól, fejlesztőktól, másrészt új távlatokat nyit a 

levezetett termékek területén, azok tulajdonságait és minőségét illetően. 

 



81 
 

9. Tézisek 

TÉZIS I 

Rendszereztem a pontfelhő alapú adatnyerési módszereket a felmérési jellemzők és az előállt pontfelhők tulajdonságai 

alapján (alkalmazási környezet, lefedettség, geometriai felbontás, térbeli pontosság, temporális felbontás, vertikális 

felmérési képesség, működtetési kockázat, szaktudás igény, eszköz költség, feldolgozási időigény) oly módon, hogy 

támogassa adott alkalmazások során az optimális adatgyűjtési technológia kiválasztását. 

Kapcsolódó publikációk: [94], [95], [96], [97], [98], [99], [100] 

TÉZIS II 

Földi lézerszkennelésen és UAS fotogrammetrián együttesen alapuló olyan felmérési és feldolgozási eljárást 

dolgoztam ki, amely a szükséges lefedettség, geometriai felbontási és pontossági követelmények figyelembevételével, 

optimális erőforrásigények mellett alkalmas összetett, szabálytalan geometriájú felületek mérnökgeológiai célú 

vizsgálatára. 

Kapcsolódó publikációk: [95], [106], [107], [67], [66] 

TÉZIS III/a 

Kőtöredékek építészettörténeti geometriai elemzéséhez szükséges részletességű objektummodellek előállítására 

pontfelhő alapú eljárást dolgoztam ki, melynek köszönhetően az egyes elemek térbeli (térfogat, felület) és síkbeli 

(kiválasztott keresztmetszet kerülete, területe), valamint referenciához képest eltérő globális (maximális, átlagos 

eltérés) és lokális (eltérés térkép) jellemzői is vizsgálhatóvá válnak az alkalmazott felmérési technológia függvényében. 

TÉZIS III/b 

Megmutattam a képpontalapú térrekonstrukciós eljárások kőtöredékek építészettörténeti geometriai elemzésében 

való alkalmazhatóságát különböző térbeli (térfogat és felszín adatok, felületmodellek eltérése) és síkbeli jellemzők 

(kerület és terület) alapján a nagy pontosságú, strukturált fényű szkennerrel gyűjtött adatokhoz, mint referenciához 

viszonyítva. 

Kapcsolódó publikációk: [97], [116] 

TÉZIS IV 

Megmutattam a földi lézerszkenneléssel előállított pontfelhők alkalmazhatóságát rekonstrukciós célú 

épületinformációs modellezés (BIM) támogatására. Az alkalmazott munkafolyamatban valós, tényleges állapotokat 

rögzítő pontfelhő alapján olyan modellek állíthatók elő, melyek más módon nem, vagy csak nehezen vezethetők le. 

Kapcsolódó publikációk: [66], [67], [96] 
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TÉZIS V 

Megmutattam, hogy közösségi adatnyerésből származó nagy mennyiségű videó és képi állományok alkalmasak SfM 

és CMVS eljárás alapú térmodellezésre, és mérnöki célú elemzésekre, a képi anyagok helyének, helyzetének, 

számának, valamint geometriai és radiometriai felbontásának függvényében, az elvégzett referencia mérések alapján. 

Kapcsolódó publikációk: [116], [98], [100], [141] 
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