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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. 

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. 

2. Különböző pontfelhő alapú adatnyerési technológiák rendszerezése 

Már a lézerszkennelés elterjedésétől tapasztalható, hogy a megrendelő vagy a felmérés eredményét 

használó mérnök sokszor nem tudja eldönteni, milyen adatnyerési eljárás elégíti ki a feladat 

megoldásához szükséges feltételeket és alkalmazható hatékonyan, gazdaságosan. Számos esetben 

rossz döntés eredményeként alkalmaztak vagy éppen nem alkalmaztak pontfelhő alapú felmérést 

az adott feladatra. Az ilyen problémák megelőzése érdekében szükségesnek tartom alapvető 

szempontok szerint rendszerezni és értékelni a különböző, pontfelhőt szolgáltató technológiákat. 
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A rendszerezés során kiválasztott szempontokat elsősorban a felméréseken gyűjtött 

tapasztalataimra alapoztam, de a témában feldolgozott szakirodalom, szakmai egyeztetések, 

konferenciák tapasztalatai is segítségemre voltak. A sajátosság egy része méréstechnológiai, illetve 

gazdasági jellegű, azonban a jogi kereteket is figyelembe vettem az elemzés során (1. táblázat). 

 
Földi 

lézerszkennelés

Földről készült 

fotók 

UAV-ről készült 

felvételek 

Közösségi 

adatnyerés* 

Környezet Kül/beltér Kül/beltér Kültér Kül/beltér 

Lefedettség [m2] 50 – 500 10 – 100 500 – 60 000 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 

1. táblázat Adatnyerési eljárások jellemzői 

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 pontosság, a részletesség, a teljesség, a költségek, 

és a rendelkezésre álló időkeret ismeretében megadható az elsődlegesen alkalmazandó adatgyűjtési 

módszer. 

 

1. Tézis: 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. 
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3. Sziklafal állékonyságvizsgálat támogatása TLS és UAS alkalmazásával 

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. 

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

Várhegy tetején található (1. 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 (Unmanned Aircraft System – UAS) kombinációja 

adott hathatós segítséget: a lézerszkenner által nem látható területeket a légifelvételek segítségével 

mértük fel (2. ábra). 

 

1. ábra Faro Focus 3D S 120 lézerszkennerrel előállított pontfelhő, valamint az alkalmazott 
mérési felszerelés 
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2. ábra Képkészítések helyei a vár körül (az előállított felületmodell) 

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 alkalmaztunk, amely a sziklafal és a vár alatt húzódó járatok 

valósághű, részletgazdag leképzését biztosítja (3. ábra). 

 

3. ábra A vár alatt húzódó járatok és az azokban felvett metszetek 

A felületmodellek lehetőséget biztosítanak továbbá olyan térképek előállítására (pl. lefolyás 

vizsgálatok), melyek kirajzolhatják a potenciális veszélyforrásokat. 

A szkennelés során előálló panoráma felvételek olyan utcakép nézet előállítását teszik lehetővé, 

mely a terepen készített hagyományos felvételeket hatékonyan egészíti ki. A vizsgált terület az 
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irodában is bejárható, a repedések és egyéb fontos geológiai elemek a térbeli helyükkel együtt 

vizsgálhatóvá válnak. 

Összefoglalva a Siroki sziklafal állékonyság vizsgálatának támogatásának 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. 

 

4. Építészettörténeti vizsgálat – építészeti részletek geometriai elemzése 

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 foglalkoztam (4. ábra). 

    

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

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

2. Tézis: 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. 
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A felhasznált eszközök közül az Artec Eva-nak a legnagyobb a névleges mérési pontossága, így 

vizsgálatunkban az ezzel előállított modelleket tekintettük referenciának. 

A méréstechnológiák adta lehetőségek jellemzésére több módon vizsgálatam az előálló adatokat 

(pontfelhőket, modelleket): 

 pontfelhők eltérése a referencia modelltől eltéréstérkép formájában (5. ábra), 

 modellek térfogata és felszíne, valamint azt alkotó háromszögek száma (6. ábra), 

 pontfelhő átlagos pontsűrűsége, 

 pontfelhőből levezetett keresztmetszetek kerület és terület adatok, 

 idő és szaktudásigény, 

 költségek. 

 

a.) 

 

b.) 

 

c.) 

5. ábra Referencia felülettől való eltéréstérképek a #0051-eskőtöredék a.) Canon b.) Faro és c.) 
Kinect mérés esetében 
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6. ábra Százalékos térfogat-eltérések a referencia modelltől 

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. 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. 

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. 

 

0.
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CANON FARO KINECT

0048

0051

0068

0121

3/a. Tézis: 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. 

3/b. Tézis: 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. 
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5. Épületinformációs modellezési eljárás pontfelhő alapú támogatása rekonstrukciós 

munkálatok során 

Az épületinformációs modellezés (Building Information Modeling – BIM) ötlete egészen az 1970-es 

évekre nyúlik vissza. Egy olyan 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, 

továbbá lehetőséget biztosít minden résztvevő számára, hogy hozzáférhessen a szükséges 

információkhoz technológiától és platformtól függetlenül. 

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 

rögzítésre kerül (7. ábra). A felmért épületben található speciális berendezési tárgyakról, amelyekről 

esetleg valamilyen oknál fogva nem érhetők el tervek, azok a modellezés keretében előállíthatók. 

 

a.) b.) 

7. 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 
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6. Közösségi adatnyerés alkalmazhatósága, térrekonstrukcióra és mérnöki célú 

elemzésekre 

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 (8. 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 internetről begyűjtött adatokat SfM 

(Structure from Motion) majd CMVS (Clustering Views for Multi-view Stereo) eljárással dolgoztam fel. A 

két megoldás a képek alapján sűrű pontfelhő előállítását teszik lehetővé.  

 

8. ábra Képpont alapú térrekonstrukció folyamat ábrája 

4. Tézis: 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. 
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Kutatásom során a Flickr és Youtube oldalakról származó adatok alkalmazhatóságát vizsgáltam 

mérnöki célú feladatok megoldásának támogatására. Magyarország területén több turisztikailag 

érdekes tesztterületet választottam ki (2. táblázat, 3. táblázat). A vizsgálatok során referencia 

méréseket is végeztem a Milleniumi emlékmű és a kőoroszlán esetén. 

 
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 

2. táblázat A közösségi adatnyerésből levezetett pontfelhők minősítésére szolgáló referencia 
mérések jellemzői 

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 

3. táblázat Közösségi adatnyerésből származó videók és feldolgozásuk paraméterei 

A referenciához képesti különbözőségeket eltéréstérképen megjelenítve az objektumok határán 

szembetűnően nagyobb eltérések jelentkeztek, mint a többi területen. Azonban a jellemző eltérések 

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 vagy frissítése) végrehajtása során (9. ábra). 
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9. ábra Eltéréskép a Lánchíd kőoroszlánja esetében, 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. 

 

7. 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. 

5. Tézis: 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. 
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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. 

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. 
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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: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] 

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: [2], [8], [9], [10], [11] 

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: [4], [12] 

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: [11], [10], [3] 
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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: [12], [5], [7], [13] 
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