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1 Bevezetés 

A XX. század végi, XXI. század eleji technológiai fejlődés nem csupán a 

sokak által ismert és érdeklődéssel kísért információs technológia (IT) és 

telekommunikáció terén hozott ugrásszerű fejlődést és ezzel egyre inkább 

felhasználóbarát eszközöket és könnyebben elérhető szolgáltatásokat. A 

mérnöki tudományokban alkalmazott műszerek és eljárások is sokat 

fejlődtek ezen évek alatt, újabb területet nyitva meg a kutatások és a 

kutatók előtt. A geodézia és térinformatika szűkebben értelmezett 

tudományterületén a lézerszkennelési technológia, ezen belül a földi 

lézerszkennerek megjelenése is tükrözi a folyamatos fejlesztések 

eredményeit. 

Disszertációmban ennek az új technológiának alkalmazhatóságát 

vizsgáltam mérnökgeodéziai szempontból. A földi lézerszkennelés számos 

alkalmazási területen használható hatékonyan, de a mérnökgeodéziát 

nagyon kevesen sorolják ide. Kutatásom célja az volt, hogy 

bebizonyítsam, a földi lézerszkennelés, mint elsődleges adatnyerési 

technológia, alkalmas mérnökgeodéziai feladatok elvégzésére is. 

Kutatásaim magukban foglaltak laboratóriumi vizsgálatokat, melyek 

elengedhetetlenek abban az esetben, amikor egy új technológia 

alkalmazhatóságát vizsgáljuk, valamint valós mérési körülmények között 

végrehajtott, "ipari" méréseket is, melyek eredményei nélkül nem 

igazolható az új eljárás használhatósága. 
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2 A lézerszkennelés technológiai jellemzése 

A lézerszkennelést számos módon csoportosíthatjuk, például a műszer 

által alkalmazott koordináta-meghatározási technológia vagy a beépített 

lézerdióda alapján, ennek ellenére a lézerszkennelésben alkalmazott 

műszereket elsősorban a hordozó platform alapján szokás osztályozni. 

Eszerint három rendszert különböztetünk meg: 

 légi lézerszkennelést, 

 földi lézerszkennelést, 

 mobil lézerszkennelést. 

Ebben a fejezetben a lézerszkennelés általános működési elvét mutatom 

be, attól függetlenül, hogy az adott műszert éppen a földi, légi vagy mobil 

használatra tervezték. 

2.1 A távérzékelés, mint adatnyerési technológia 

Mivel a lézerszkennelés, mint elsődleges adatnyerési technológia az aktív 

távérzékelési eljárások csoportjába tartozik, ennek megfelelően a 

jellemzést a távérzékelési technológia és a távérzékelési eljárások 

bemutatásával kezdem, különös tekintettel a földi lézerszkennelés 

elhelyezésére.  

A távérzékelésre számos definíciót találhatunk a szakirodalomban, egy 

általános megfogalmazás a következő definíció: a távérzékelés olyan 

információgyűjtési eljárás, melynek során a felmért objektummal (ami 

akár a föld felszíne is lehet) nem létesítünk fizikai kapcsolatot [2]. 

A passzív adatgyűjtő rendszerek az egyes objektumok természetes 

elektromágneses sugárzását, illetve a visszavert napsugárzást 

hasznosítják (pl. fotogrammetria), míg ha a rendszer maga állítja elő az 

elektromágneses sugárzást, aminek visszaverődését érzékeli, aktív 

rendszerről beszélünk (pl. radar, lézerszkennelés). Távérzékelés 

megvalósulhat gravitációs, mágneses, szeizmikus és akusztikai úton is, a 

disszertáció keretein belül azonban csak az elektromágneses sugárzással 
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közvetített távérzékelési technológiákkal, azok közül is a földi 

lézerszkenneléssel foglakozom részletesebben. A távérzékelés fogalmába 

nem csupán az adatgyűjtést, de az adatok kiértékelését is beleértjük [2]. 

A távérzékelési technológiák köre igen széles, ezek rövid bemutatása is 

meghaladná ezen dolgozat kereteit, azonban röviden, a teljesség igénye 

nélkül felsorolom a főbb távérzékelési eljárásokat és érzékelőket [18]: 

 radar, 

 fotogrammetria, ezen belül: 

~ légi fotogrammetria: 

» egyképes vagy ortofotoszkópia, 

» kétképes vagy térfotogrammetria, 

» sokképes feldolgozás (sugárnyaláb kiegyenlítés), 

~ földi vagy közelfotogrammetria, 

 műholdas távérzékelés, 

 lézerszkennelés: 

~ légi lézerszkennelés, 

~ földi lézerszkennelés, 

~ mobil lézerszkennelés, 

 multi-, és hiperspektrális rendszerek, 

 termográfia. 

A fenti listából is jól látható, hogy a távérzékelési eljárások számos 

szenzort, technológiát és platformot ölelnek át, melyek számának további 

bővülése várható. 

Mivel a lézerszkennelés az optikai távérzékelési technológiák közé 

tartozik, ezért a következő fejezetben azokat az eljárásokat mutatom be 

részletesebben, amelyek az elektromágneses sugárzást (konkrétabban a 

fényt) hasznosítják működésük során. 

2.2 Optikai távérzékelési technológiák 

Az előző fejezetben részletezett távérzékelési technológiák közül a 

legelterjedtebbek az optikai elven működők, melyeknél az 
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elektromágneses sugárzás, amely az információt közvetíti, a fény 

tartományába esik, ide értve az ultraibolya, a látható és az infravörös 

tartományokat is. Ez természetesen nem feltétlenül jelenti azt, hogy az 

alkalmazott sugárzás a látható fény tartományába esik. 

2.2.1 Elektromágneses sugárzás és spektrum 

Az anyagi testek folyamatos energia leadásának egyik speciális formája az 

elektromágneses sugárzás. A sugárzás és az egyidejűleg fellépő elnyelés 

és visszaverődés az adott test energiájának szempontjából egyensúlyi 

állapotot alkot, mely a hőmérséklet függvénye.  

Az elektromágneses sugárzást alkotó hullám két egymásra merőleges 

komponensből áll: 

 egy szinuszos elektromos hullámból (E) és 

 egy szintén szinuszos mágneses hullámból (M). 

Mindkét hullám merőleges a terjedés irányára (1. ábra) [2]. 

 

1. ábra: Az elektromágneses hullám [40]. 
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Az elektromágneses sugárzás hullámhossztól független és állandó, 

terjedési sebessége c = 299 792 458 m/s (vákuumban). A frekvencia és a 

hullámhossz között fordított arányosság áll fenn. 

       (1)  

ahol: 

c – a fény terjedési sebessége [m/s], 

f – a frekvencia [Hz], 

λ – a hullámhossz [m]. 

Azok az anyagok, amelynek hőmérséklete abszolút nulla fok 

(0 °K = –273 °C) fölött van folyamatosan elektromágneses energiát 

bocsátanak ki magukból, így a passzív távérzékelési technológiák számára 

is "láthatók". 

Az elektromágneses sugárzás két fő csoportra osztható, a természetes és 

mesterséges sugárzásra. Az első csoportban található az úgynevezett 

szoláris sugárzás (a Nap és az égbolt sugárzása), valamint a földfelszín 

által kibocsátott sugárzás. A mesterséges sugárzásra számos példát 

találhatunk a mindennapi életben is, például mikrohullámú sütő, 

katódsugárcsöves képernyők, stb.  

 

2. ábra: Az elektromágneses spektrum [41]. 

Az elektromágneses spektrum az elektromágneses sugárzás hullámhossz, 
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illetve frekvencia szerinti felosztása. A 2. ábra az elektromágneses 

spektrumot és néhány jellemzőjét mutatja. Bácsatyai és Márkus (2001) 

megfogalmazása szerint az elektromágneses spektrum távérzékelés 

szempontjából legfontosabb tartományai az alábbiak: 

 látható tartomány (340 – 760 nm), 

 közeli infravörös tartomány (760 – 1500 nm), 

 középső infravörös tartomány (1500 – 5500 nm), 

 távoli (hő) infravörös tartomány (5500 – 15 000 nm), 

 mikrohullámú tartomány (1 mm – 1 m-ig).  

Az elektromágneses sugárzást akkor észleljük, ha az valamilyen tárgyba 

ütközik és azzal kölcsönhatásba lép. A kölcsönhatás formái: 

 visszaverődés, 

 továbbvezetődés, 

 elnyelődés, 

 kibocsátódás, 

 szétszóródás. 

 

3. ábra: A visszaverődés alapformái.  

A tárgyak spektrális reflexiója1 és emissziója2 tárgy- és állapot specifikus. 

A reflexiót jelentős mértékben befolyásolja a megvilágítás beesési szöge 

és a visszaverő felszín érdessége. A visszaverés alapformáit a 3. ábra 

mutatja [2]. 

                                    
1 visszaverődés 
2 elnyelés 
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2.2.2 Fény, lézer 

Szűkebb értelmezés szerint a fény emberi szemmel érzékelhető 

elektromágneses sugárzás. Tágabb értelmezés szerint az ennél nagyobb 

(infravörös) és kisebb hullámhosszú (ultraibolya) sugárzást is ide 

sorolhatjuk [17]. Ezeket összefoglaló néven optikai tartománynak is 

nevezik. 

A fény alapvető tulajdonságai: 

 intenzitás vagy amplitúdó (fényerő, fényesség), 

 frekvencia vagy hullámhossz (szín), 

 polarizáció (rezgés iránya) [41]. 

A lézer(fény) elnevezés az angol Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation elnevezésből alkotott laser betűszó 

magyarosításából jött létre. Az eredeti elnevezés többé-kevésbé hordozza 

a technológia működésének nagyon általános leírását, mely szerint a lézer 

egy olyan fényforrás, amely indukált emissziót használ egybefüggő 

fénysugár létrehozására.  

A lézerfény tulajdonságai miatt válhatott az évek során a távközlésben, az 

orvostudományban és még számos más tudományterületen sikeressé, így 

a geodéziában és a térinformatikában is. A lézerfény főbb jellemzői: 

 A lézerfény időben és térben koherens: a forrás által kibocsátott 

hullámok fázisa a sugár minden keresztmetszetében azonos, 

széttartása közel nulla. 

 A lézernyaláb átmérője kicsi. A lézerfényt nagyrészt párhuzamos 

fénysugarak alkotják, nagyon kis szóródási szöggel, így nagy 

távolságokban is jelentős energiasűrűség érhető el. 

 A lézerfény teljesítménysűrűsége a többi fényforráshoz képest 

jelentősen magasabb. 

 A fényt alkotó hullámok mágneses mezejének iránya állandó. 

 A lézerek fénye monokromatikus (egyszínű), továbbá a lézersugár 

közel egyetlen hullámhosszú összetevőből álló elektromágneses 

hullám [42]. 
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A földi lézerszkennerek első sorban a lézersugár koherenciáját, elenyésző 

széttartását és nagy távolságokban is közel azonos energiáját használják 

ki. Nem hagyható figyelmen kívül azonban a lézerfény egészségkárosító 

hatásának veszélye, ennek megfelelően hazai (MSz 16261), Európai Uniós 

(EN 60825-1) és amerikai (ANSI Z136.1-2000) szabvány is osztályozza a 

lézertechnikát alkalmazó eszközöket a lézerfény különböző tulajdonságai 

(a legtöbbször a sugár energiája) alapján.  

Különböző egészségügyi lézerosztályok léteznek az Európai Unió 

szabványa alapján. Ezek közül alapvetően az első osztályba tartozók 

(Class 1) kivételével minden esetben (Class 1M, 2, 2M, 3R) védőszemüveg 

használata javasolt, amennyiben a lézersugár gyűjtőlencsén keresztül éri 

a szemet. A magasabb osztályú lézerek (Class 3B, 4) használatánál 

minden esetben szükséges védőfelszerelés viselése [43]. 

A lézereket osztályozhatjuk az előállításhoz használt emisszió alapján is. A 

legelterjedtebb típusok a következők: 

 gáz (például helium-neon: HeNe), 

 kémiai (például hidrogén-fluorid: HF), 

 szilárd (például rubin kristály), 

 félvezető (például gallium-alumínium-arzenid: AlGaAs). 

A napjainkban kapható lézerszkennerek általában az 1 (Riegl VZ-400), 1M 

(Optech ILRIS-3D), 2 (Leica C10) vagy ritkább esetben a 3-as 

(Optech ILRIS-LR) kategóriába tartoznak. 

2.2.3 Közel-fotogrammetria 

A földi lézerszkennerek megjelenéséig az egyetlen, így a legelterjedtebb 

földi optikai távérzékelési technológia a közel-fotogrammetria volt. 

Azonban nem csupán ezen indok miatt szentelek külön fejezetet ennek az 

adatgyűjtési módszernek. A földi lézerszkennerek harmadik generációjától 

(lásd 2.4 fejezet) a szkennerek többsége tartalmaz beépített kamerát (pl. 

Leica C10) vagy stabil módon csatlakoztatható a műszerhez egy külső 

fényképezőgép (pl. Riegl LMS Z420i), így a földi lézerszkennerekkel is 
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végezhetünk közel-fotogrammetriai felvételezést. 

Működési alapelve (matematikai modell, a közvetett mérési eredmények) 

megegyezik a légi fotogrammetria működési elvével, csupán az 

alkalmazott kiegészítő eljárások, például a felvételezési hely vetületi 

koordinátáinak meghatározása vagy a kalibrációs eljárások különböznek. 

 

4. ábra: Centrális vetítés [20]. 

Ez a működési elv a tér centrális vetítése, amit a 4. ábra ábrázol. 

 
      

                             

                             
 

      
                             

                             
 

(2)  
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Valamely P tárgypont tárgytérbeli X, Y, Z koordinátái és a pont P' képének 

ξ és η koordinátái között a kapcsolatot a (2) egyenletek adják meg, ahol: 

c – kameraállandó, 

ξ0, η0 – a képfőpont képkoordinátái. 

A felsorolt paraméterek a belső tájékozási elemek, melyek az alkalmazott 

műszer (kamera) függvényei és rendszerint a gyártók által megadott 

(laboratóriumban meghatározott érték). 

Földi lézerszkennelés esetében a pontok koordinátáit a felvételező 

rendszer a lézersugár aktuális eltérítéséből, amit egy vízszintes és egy 

magassági szög jellemez, valamint a lézersugár kibocsátása és 

visszaverődése közötti időkülönbségből számítja ki (időméréses műszer 

esetén, lásd 2.4 fejezet). 

A (2) összefüggésben szereplő rik paraméterek az R térbeli forgatási 

mátrix elemei (3), amelyek kifejezhetők az ω, φ, κ forgatási szögekkel 

(4). Az R forgatási mátrix a kép térbeli helyzetét írja le az XYZ koordináta-

rendszerben. 

   

         
         
         

  (3)  

    

  

                     
                                                   
                                                  

  
(4)  

A (2) egyenletekből kifejezhetők az X és Y (5) tárgykoordináták: 

 
           

                        

                        
 

           
                        

                        
 

(5)  

ahol 

X0, Y0, Z0 – a felvételi hely tárgytérbeli koordinátái. Ezeket a három 

képforgatási elemmel (ω, φ, κ) kiegészítve külső tájékozási elemeknek 

nevezzük [20]. 
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A külső tájékozási adatok meghatározása földi lézerszkennelés esetében 

sokkal inkább a geodéziában megszokott módon történik. Ez annak 

köszönhető, hogy az álláspont koordinátái (és a műszermagasság) 

ismeretében bármely felmért pont koordinátája számítható (lásd 4.1.1 

fejezet). 

A (2) egyenlet alapján belátható, hogy minden tárgyponthoz csupán egy 

pont tartozik a képtérben. Ezzel ellentétben az (5) egyenletből következik, 

hogy a képtér egyes pontjaihoz végtelen számú pont tartozhat a 

tárgytérben, így egy képet tekintve az adott objektum nem 

rekonstruálható. A visszaállításhoz valamilyen kiegészítő információra van 

szükség (másik kép, magassági (Z) információ) [20]. Földi 

lézerszkennelés esetén már egy álláspontból végrehajtott mérések esetén 

előáll az adott objektum háromdimenziós képe. 

A felsorolt különbségek ellenére a földi lézerszkennelést és a közel-

fotogrammetriát számos területen alkalmazzák együttesen. A különböző 

szenzorok együttes alkalmazása (úgy nevezett sensor fusion) egyre 

nagyobb teret hódít. Így a két technológiát megtalálhatjuk például ipari 

mérőrendszerekben (lásd 2.3 fejezet, kézi szkennerek), valamint kutatási 

projektekben egyaránt [48]. 

2.3 Platformok a lézerszkennelésben 

A lézerszkennelés, mint adatnyerési technológia a légi lézerszkennelés 

megjelenésével került be a szakmai köztudatba. Mivel a technológia 

megjelenésekor nem volt más lézerszkennelési platform, így a légi 

lézerszkennelést azonosították magával a lézerszkenneléssel. Ebből ered 

az, hogy a külföldi szakirodalomban a LiDAR (Light Detection and 

Ranging) kifejezést többnyire csak a légi lézerszkenneléssel kapcsolatosan 

alkalmazzák, noha értelmét tekintve a teljes lézerszkennelési spektrumot 

lefedi.  

Az építőmérnöki gyakorlatban alkalmazott műszerek mellett léteznek még 

az orvoslásban (például fogászat, arcrekonstrukció), a gépészetben 
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(például ipari minőség-ellenőrzés) és a szobrászatban előszeretettel 

alkalmazott kézi szkennerek is. Ezek a műszerek (5. ábra) pontosságukat 

és felbontásukat tekintve egy nagyságrenddel az építőmérnöki 

gyakorlatban alkalmazott műszerek felett állnak. Ennek eléréséhez mind a 

közel-fotogrammetriát, mind a lézerszkennelést alkalmazzák, azonban 

hatótávolságuk rendszerint jóval elmarad a fentebb említett műszerektől.  

 

5. ábra: Kézi szkenner [49]. 

2.3.1 Légi lézerszkennelés 

A légi lézerszkennelésben alkalmazott műszereket sokféleképpen lehet 

osztályozni, amelyek beható bemutatása meghaladja jelen dolgozat 

kereteit. Általánosságban elmondható azonban, hogy alapvető 

osztályozási forma lehet a műszert hordozó légi jármű, ami lehet 

 fix szárnyú repülőgép, 

 helikopter, 

 ballon, 

 léghajó, 

 UAV (Unmanned Aerial Vehicle – személyzet nélküli légi jármű). 

A légi lézerszkennelés megjelenésének és elterjedésének egyik előfeltétele 

volt a korszerű navigációs megoldások (GNSS – Global Navigational 
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Satellite System) vevők és inerciális (INS – Inertial Navigation System) 

rendszerek megjelenése a polgári térképezésben, hiszen a lézer szenzor 

aktuális helyzetének ismerete nélkül a technológia nem alkalmazható, 

ellenben a légi fotogrammetriával, ahol földi illesztőpontokkal megoldható 

ez a probléma. 

 

6. ábra: Légi lézerszkenner rendszer komponensei. 

Egy, a mai követelményeket teljes mértékben kielégítő légi lézerszkenner 

számos komponenst tartalmaz annak érdekében, hogy a mérési eredmény 

a lehető legjobb minőségben álljon elő (6. ábra). 

2.3.2 Földi lézerszkennelés 

A földi lézerszkennelés osztályozására szintén számos lehetőség 

kínálkozik. A technológia megjelenésekor csupán a hagyományos, 

műszerállványon elhelyezett műszer volt használatban. Az idő 

előrehaladtával azonban az egyre speciálisabb alkalmazásoknak 

köszönhetően újabb platformok jelentek meg. Emellett maguk a 

technológia felhasználói is fejlesztettek platformokat (7. ábra), amelyek az 

adott feladat kivitelezését a legjobban segítették. 
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7. ábra: Speciális szkennerállvány [24]. 

A fejlődésnek köszönhetően megjelentek a légi lézerszkennelésben 

használatos rendszerkomponensek (INS, GNSS) ötvözve a légi 

lézerszkennelés hely- és helyzet mérési megoldásait a földi 

lézerszkennerrel és elkezdődhettek a kezdetben "hagyományos" földi 

lézerszkennerekkel végzett mobil mérések, fejlesztések, kutatások. Mára 

azonban a mobil lézerszkennelés külön területté nőtte ki magát, és az 

esetek döntő többségében speciális, úgynevezett vonalszkennereket 

alkalmaz.  

2.3.3 Mobil lézerszkennelés 

A mobil lézerszkenner rendszerek a lézerszkennerek között a legújabb 

technológiát képviselik. A mobil elnevezés arra utal, hogy a szkennert 

mozgó platformra szerelik, általában más műszerekkel együtt. 

A rendszerek komponensei nagyfokú átfedést mutatnak a légi 

lézerszkenner rendszerek komponenseivel, a különbségek a kiegészítő 

szenzorok számában és típusában (például kerékfordulat mérő) vannak 

csupán. 

A technológia biztosította rendszereket telepíthetjük szinte bármilyen 

mozgó járműre, így a hagyományosnak számító autós felmérés mellett a 

rendszerkomponensek többek között hajóra vagy vonatra is szerelhetők. 
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8. ábra: Mobil lézerszkennelés hajóról [46]. 

2.4 A földi lézerszkennelés helye a 

távérzékelésben 

A fejezet elején ismertetett távérzékelési technológiák közé a földi 

lézerszkennelés csupán a 1990-es évek eleje óta sorolható, hiszen azóta 

érhetők el a technológiát megvalósító műszerek, a földi lézerszkennerek. 

A fejezet célja, hogy elhelyezze ezt az új adatnyerési eljárást a meglévők 

között.  

Ahogy a korábbi felsorolás mutatja, távérzékelés számos közeg 

segítségével megvalósulhat (például hang-, földrengéshullámok), ezek 

közül a földi lézerszkennelés az optikai távérzékelési technológiák 

csoportjába tartozik. Ezzel a tulajdonságával egyaránt magában hordozza 

az optikai távérzékelési technológiák előnyeit és hátrányait. Az előnyök 

közé sorolhatóak az alábbiak, a teljesség igénye nélkül: 

 jól ismert tudományterület (optika), 

 jól mérhető fizikai paraméterek (például idő), 

 komoly mérési és műszergyártási tapasztalat az optikai eszközök 

területén, 

 objektív, nagymértékben automatizálható felmérés, 

 információgyűjtés nem csupán az objektum geometriájáról, de 

annak anyagi jellemzőiről is. 
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Természetesen nem feledkezhetünk meg az optikai technológiák, így a 

földi lézerszkennelés hátrányairól sem, melyek közül kiemelnék néhányat: 

 rálátás szükségessége,  

 kitakarások és azok megszüntetése, 

 szálló por, pára negatív hatása, 

 csapadék (eső, hó) negatív hatása. 

Az előbbi felsorolás passzív optikai távérzékelési technológiák (pl. 

fotogrammetria) esetén minden bizonnyal kiegészíthető lenne a szükséges 

megvilágítás problémakörével. Mivel azonban a földi lézerszkennelés egy 

aktív távérzékelési technológia, így nincs szükség megvilágításra, a 

méréseket éjjel is végre lehet hajtani. 

A földi lézerszkennerek esetében az előállított elektromágneses sugárzás 

lézerfény formájában realizálódik. A lézerfény egyik nagy előnye a nagy 

energia, amely lehetővé teszi azt, hogy nagy hatótávolságú műszereket 

készítsenek a gyártók. 

A földi lézerszkennelés alapvető működését leíró, úgynevezett LiDAR-

egyenletnek (LiDAR equtation) sok megjelenési formája létezik adott 

feladattól vagy rendszertől függően. A legáltalánosabb megjelenés talán a 

következő (6) forma, amivel az R távolságról visszavert sugár P(R) 

energiáját határozhatjuk meg: 

                       (6)  

A fenti egyenlet négy részre osztható, az alábbiak szerint: 

 K: rendszer állandó, 

 G(R): távolság-függő mérési geometria, 

 β(R): visszaverődési koefficiens, 

 T(R): átviteli egyenlet. 

Az első tag, K, a lézerszkenner rendszer teljesítményét jellemzi, a 

második G(R) a távolságfüggő mérési geometriát írja le. Ez a két tag 

szabályozható a felmérési paramétereken keresztül (műszerválasztás, 

álláspont kijelölése).  

A légkörre vonatkozó, így nem befolyásolható, paramétereket az utolsó 
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két tag szolgáltatja. A β(R), visszaverődési koefficiens R távolságban, a 

légkör fényvisszaverő-képességét jellemzi. A T(R) átviteli kifejezés azt írja 

le, hogy mennyi fény kerül elnyelésre a kibocsátás és visszaverődés alatt 

R távolság függvényében [38]. 

 

9. ábra: A földi lézerszkennerek alapvető működési elve [44]. 

A lézerszkennerek alapvető működési elvét mutatja be a 9. ábra. Egy 

adott pont koordinátáinak meghatározásához a műszer rögzíti az aktuális 

vízszintes szöget (h), amely a műszerfejezet elforgatásával változtatható, 

a magassági szöget (v), melyet a műszerbe épített forgó tükör segítésével 

tud változtatni, valamint a pont távolságát (R). A tükör mozgása alapján 

megkülönböztetünk oszcilláló tükrös és forgó tükrös üzemmódot. Előbbinél 

magasabb pontosság érhető el, míg utóbbinál nagyobb pontmennyiség 

mérhető. A pont távolságának meghatározására két különböző 

technológiai megoldás terjedt el: 

 Időméréses műszerek (ToF, Time of Flight) 

Ezek a műszerek a kibocsátás és visszaverődés között eltelt idő 

felhasználásával számítják ki a pont helyzetét (a lézersugár 

terjedési sebességének ismeretében). Előnyük a több száz méteres 

(egyes műszerek esetén a több kilométeres) hatótáv. 

 Fázisméréses műszerek (PB, phase-based) 

A kibocsátott és visszaverődött sugár (vagy modulációval előállított 

sugarak) fázisainak ismeretében számítják a távolságot. Előnyük, az 

időméréses műszerekkel összehasonlításban, a nagyobb pontosság. 
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10. ábra: Az időméréses rendszerek működési elve. 

 

11. ábra: Egy fázisméréses műszer mérési metodikája [45]. 

Az egyes mérési metodikák működési elveit szemlélteti a 10. ábra és a 11. 

ábra. 

A 11. ábra a FARO Laser Scanner LS fázisméréses műszer működési elvét 

mutatja. A műszer három különböző hullámhosszal biztosítja a 

ciklustöbbértelműség feloldását, azonban maximális mérési távolsága a 

legnagyobb hullámhossz körüli (a fenti műszer esetében a gyártó 

specifikációja alapján 70 méter). 

Ezek mellett a földi lézerszkennelésben az utóbbi években megjelent a 

teljes hullámalak vagy hullámforma (full waveform) rögzítésének 

lehetősége is, amely lehetővé teszi, hogy egy kibocsátott sugárhoz 

elméletileg végtelen számú visszaverődést regisztráljunk. A gyakorlatban 

a visszaverődések maximális számát a mintavételezés sűrűsége határozza 
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meg (12. ábra). Ez a technológia a légi lézerszkennelésben már 

bizonyította alkalmazhatóságát, innen került a földi lézerszkennelés 

eszköztárába, jelen pillanatban csak időméréses műszerekben 

találkozhatunk ezzel az eljárással. 

A technológia újdonságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy jelen 

pillanatban konkrét, alkalmazási területhez kapcsolódó felhasználására 

igen csekély számú példa található még külföldön is.  

 

12. ábra: Több visszaverődés detektálása, hullámforma analízis [46]. 

Az időméréses műszerek hatótávolsága nagyságrendekkel nagyobb, mint 

a fázisméréses műszereké, azonban az utóbbi típushoz tartozó műszerek 

pontossága nagyobb, így a különösen nagy pontosságot igénylő 

feladatoknál (például régészeti munkálatoknál) ezt a mérési metodikát 

részesítik előnyben. Az 1. táblázat néhány fázisméréses és időméréses 

műszer főbb jellemzőit veti össze a teljesség igénye nélkül. 



Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása 

24 

T
ri
m

b
le

 F
X
 

P
B
 

- 8
0
 

0
,6

 @
 1

1
 m

 

2
1
6
 0

0
0
 

2
7
0
 ×

 3
6
0
 

1
1
 

3
R
 

F
a
ro

 

F
O

C
U

S
 3

D
 

P
B
 

0
,6

 

1
2
0
 

0
,3

 @
 1

0
 m

 

9
7
6
 0

0
0
 

3
0
5
 ×

 3
6
0
 

5
 

3
R
 

O
p
te

c
h
 

IL
R
IS

-H
D

 

T
o
F
 

3
 

1
2
5
0
 

7
 

2
0
0
0
 

3
6
0
 ×

 3
6
0
 

(3
6
D

) 

1
4
 

1
/1

M
 

L
e
ic

a
 C

1
0
 

T
o
F
 

0
,1

 

3
0
0
 

4
 -

 6
 

5
0
 0

0
0
 

2
7
0
 ×

 3
6
0
 

1
3
 

3
R
 

L
e
ic

a
 

H
D

S
7
0
0
0
 

P
B
 

 

0
,3

 

1
8
7
 

0
,5

 @
 1

0
 m

 

1
0
 @

 1
0
0
 m

 

1
 0

1
6
 7

2
7
 

3
2
0
 ×

 3
6
0
 

9
,8

 

1
 

R
ie

g
l 
V
Z
 4

0
0
 

T
o
F
 

1
,5

 

6
0
0
 

5
  

4
2
 0

0
0
 

1
2
2
 0

0
0
 

1
0
0
 ×

 3
6
0
 

9
,6

 

1
 

 

T
á
v
m

é
ré

s
i 

m
e
to

d
ik

a
 

M
in

im
á
li
s
 é

s
 

m
a
x
im

á
li
s
 

m
é
ré

s
i 
tá

v
o
ls

á
g
 

[m
] 

P
o
n
to

s
s
á
g

3
 

[m
m

] 

M
é
ré

s
i 

s
e
b
e
s
s
é
g
 

[p
o
n
t/

s
] 

S
z
k
e
n
n
e
lé

s
i 

ta
rt

o
m

á
n
y
 

(f
ü
g
g
ő
le

g
e
s
 ×

 

v
íz

s
z
in

te
s
) 

[°
] 

T
ö
m

e
g
 

[k
g
] 

L
é
z
e
r 

o
s
z
tá

ly
 

1. táblázat: Paraméterek különböző távmérési mechanizmusú műszereknél. 

                                    
3 Távmérési pontosság. A gyártó által, laboratóriumi körülmények között meghatározott 

érték, 1 szigma, 50-100 méteres távolságban. 
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Annak ellenére, hogy a technológia még csak pár évtizedes múltra tekint 

vissza, a földi lézerszkennerek három generációját különböztethetjük meg. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy az alábbi felsorolás szubjektív 

véleményen alapul, ennek ellenére jól tükrözi a technológia és a műszerek 

fejlődését.  

Annak ellenére, hogy a különböző gyártók eltérő időben mutatták be 

műszereiket és így éles határvonal nem húzható az egyes generációk 

között, az első generációs műszerek az 1990-es évek végén jelentek meg. 

Közel 5 évvel később jelentek meg a piacon a második generációs 

műszerek, míg a harmadik generációhoz tartozó földi lézerszkennerekkel 

2005 után találkozhatott először a szakma. 

Egy gyártó három különböző generációjú műszerének néhány technikai 

adatát részletezi a 2. táblázat. 

 Riegl Z210 Riegl Z420i Riegl VZ 400 

Távmérési 

metodika 
ToF ToF ToF 

Minimális és 

maximális mérési 

távolság 

[m] 

4 

350 

2 

1000 

1,5 

600 

Pontosság 

[mm] 
25 5 5 

Mérési frekvencia 

[pont/s] 
8000 11 000 122 000 

Szkennelési 

tartomány 

(függőleges × 

vízszintes) [°] 

100 × 360 80 × 360 80 × 360 

Tömeg 

[kg] 
13 16 9,6 

Lézer osztály 1 1 1 

2. táblázat: Első, második és harmadik generációs műszerek adatai. 



Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása 

26 

Mint látható a műszerek sokat fejlődtek mind a pontosság, mind a 

megmérhető pontok száma terén, ám a fejlődés nem korlátozódott csupán 

a technikai paraméterekre. Sokat fejlődött a szkennerek használatát 

segítő kiegészítő eszközök palettája is, aminek fejlődésére természetesen 

a piaci igények gyakorolták a legnagyobb hatást és formálták a 

legjelentősebb mértékben. Ilyenek például a különleges esetekben 

alkalmazható speciális mérőállványok (13. ábra), melyek ipari 

környezetben is biztosítják a lézerszkennelés szigorú feltételeit (többek 

között rázkódásmentes állványzat, rálátás biztosítása). 

 

13. ábra: Speciális mérőállvány egy gázfogadó állomáson [46]. 

Az első, polgári felhasználásra elérhető földi lézerszkennerek után nem 

sokkal, hozzávetőlegesen 5 évvel később megjelentek a második 

generációs műszerek. Ezek a földi lézerszkennerek már a manapság 

kapható eszközök pontosságát és egyéb technikai paramétereit (hatótáv, 

lézerosztály) tudták biztosítani. A visszavert lézersugár rögzítési elvének 

tekintetében itt még nem találkozhatunk teljes hullámforma mérésére 
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alkalmas eszközzel, azonban nem csupán ez az egyetlen tulajdonság, ami 

jellemzően megkülönbözteti a harmadik generációs műszereket a második 

generációs eszközöktől. A mai műszerek, mint ahogyan az általános 

technológiai fejlődésnek köszönhetően majdnem az összes elektronikai 

berendezés, kisebbek és pontosabbak, emellett számos olyan technikai 

újdonságot kínálnak, amellyel a munka egyszerűbbé és gyorsabbá válik, 

így a gazdaságossági és hatékonysági mutatójuk is nagymértékben javult.  

Ezek közé a technikai vívmányok közé sorolható a műszer pozíciójának és 

orientációjának meghatározásában megjelenő alternatívák (beépített 

GNSS vevő, lézer függő és hátrametszési eljárás), a belső adattárolás 

megoldása, a kisebb áramfelvétel következtében csökkenő méretű és 

tömegű akkumulátorok, az egyre jobban terjedő, felhasználóbarát 

kezelőfelület és felhasználói interfész, a beépített vezeték nélküli hálózati 

csatolók. Ezek azonban csak a fontosabb technikai újítások, a fejlődés a 

feldolgozási technológiák területén sem állt meg. A lézerszkennerek által 

felmért pontok sokaságát pontfelhőnek (point cloud) nevezi a 

szakirodalom, ami az angol nyelvű megfelelő tükörfordítása. A magyar 

elnevezés is híven tükrözi azt a mennyiségi ugrást, amelyet a korábban 

alkalmazott felmérési módszerekhez képest a lézerszkennelés jelentett és 

jelent a mai napig. A mérési adatok megnövekedett száma mellett fontos 

szemléletbeli különbségeket is előtérbe helyezett a technológia 

megjelenése és terjedése. Az egyik ilyen a 3D paradigmaváltás, a másik 

pedig a felületi szemlélet. Az első témakörrel a hazai és a nemzetközi 

szakmai közösségek rengeteget foglalkoznak, hiszen a hosszú évek óta 

etalonnak számító kétdimenziós felmérési-, ábrázolási- és elemzési 

rendszert nagyon sok esetben nehézkes és körülményes egy magasabb 

szintre emelni.  

Felület jellegű eredményeket a mérnökgeodézia széles körben alkalmazott 

eszköztárában található műszerek (lásd 4. fejezet) csak bizonyos 

matematikai eljárások (inter-, és extrapoláció) segítségével tudnak 

előállítani. Ezzel szemben a lézerszkennelés által biztosított pontsűrűség 

lehetővé teszi azt, hogy minden mérési eredményünk a felmért objektum 
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valós geometriáját tükrözze, utólagos feldolgozási és/vagy számítási igény 

nélkül. 

 

14. ábra: Intenzitáskép. 

Nem csupán az adott objektum geometriai tulajdonságairól van szó, 

hiszen a lézerszkennerek a kibocsátott sugár energiájának és a 

visszaérkezett sugár energiájának hányadosából egy úgynevezett 

intenzitás (újabban ezt átszámolják amplitúdóra) értéket rendelnek 

minden egyes megmért ponthoz (14. ábra). Ezt a többletinformációt 

többféleképpen is felhasználhatjuk. Alkalmazhatjuk illesztőpontok 

automatikus detektálására a pontfelhőben vagy anyagi jellemzők (szín, 

anyag) levezetésére is (lásd 5.3 fejezet). Használhatjuk ezt az információt 

arra is, hogy segítségével szürkeárnyalatoshoz hasonló háromdimenziós 

képet állítsunk elő a mérési eredményekből prezentációs vagy illusztrációs 

céllal. 

 

15. ábra: Földi lézerszkennelés folyamatábrája. 

Minden földi lézerszkennerrel elvégzett felmérést (15. ábra) 

méréstervezés előz meg. Ez azért különösen fontos, mivel a felmérési 

körülmények, az alkalmazott műszer és a megkövetelt pontosság nagyban 

befolyásolják egy adott nagyságú terület felmérésének időigényét.  

Földi lézerszkennelés esetén különösen fontos lehet, hogy milyen 

Méréstervezés Mérés Utófeldolgozás 
Eredmények 

előállítása 
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módszerrel tudjuk biztosítani a magas objektumokra való rálátást, illetve, 

hogy milyen sűrűn tudunk a felmérendő terepen illesztőpontokat 

elhelyezni. 

Légi- és mobil lézerszkennelés esetén a méréstervezés természetesen 

teljesen más paraméterek vizsgálatát és más előkészítő lépések 

megtételét igényli. 

 

16. ábra: Mérésterv a dunaújvárosi Pentele híd (támaszköz 307,9 méter) méréséhez. 

Az illesztőpontok szerepe igen fontos a földi lézerszkennelésben. A 

harmadik generációs műszerek megjelenéséig gyakorlatilag az egyetlen 

lehetőséget nyújtották arra, hogy a műszerünk álláspontját egy külső 

koordináta rendszerben határozzuk meg, és így közvetlenül 

összehasonlítható eredményeket kapjunk már meglévő mérésekkel vagy 

alapadatokkal.  

Olyan objektum esetén, amelyet egy álláspontból nem lehet megmérni (az 

esetek döntő többsége ilyen), szintén az illesztőpontok biztosítják az 

összeköttetést az egymást követő mérési pozíciók között. Ennek 

megfelelően a földi lézerszkennelésben három jól elkülöníthető 

koordináta-rendszer definiálható (17. ábra). 

Az SOCS (Scanner's Own Coordinate System, a szkenner saját koordináta 

rendszere) jelű koordinátarendszerek origói jelzik az egyes mérési 

pozíciókat (1, 2, ..., N-1, N). Mivel a földi lézerszkennerek felállításánál a 

tájékozás nem alapkövetelmény (és sokáig nem is nyújtottak erre 

lehetőséget a műszerek), így az egyes álláspontok koordináta rendszerei 

között alapvetően nincs kapcsolat. 
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17. ábra: A földi lézerszkennelésben alkalmazott koordináta-rendszerek [46]. 

Megjegyzendő, hogy a harmadik generációs műszerek esetében szabályos 

geodéziai pontra állás és tájékozás is végezhető.  

A pr jelű koordináta-rendszer az úgynevezett projekt koordináta-rendszer. 

Az egyes álláspontok koordináta rendszerei és az azokban mért pontok az 

illesztőpontok segítségével transzformálhatók a projekt koordináta 

rendszerbe, ami a gyakorlatban nem külön koordináta-rendszerként 

realizálódik, általában az első álláspont koordináta rendszerével egyezik 

meg.  

A gl jelű koordináta rendszer valamely globális, például országos vagy 

ipartelepi rendszert jelöli. A transzformálhatóság feltétele az, hogy az 

illesztőpontok koordinátái ismertek legyenek ebben a rendszerben. A 

transzformáció végrehajtásához általában nem szükséges speciális 

szoftver alkalmazása, a műszergyártók által biztosított szoftverek 

általában képesek elvégezni ezt a feladatot. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy számos fejlesztés irányult a GNSS 

technológia alkalmazására. A második generációs műszerek esetén 

úgynevezett "rátét" vevők alkalmazására volt lehetőség, míg a harmadik 

generációs vevők többsége már tartalmaz valamilyen beépített vevőt. A 

kutatók számos technológiai megoldással próbálták meghatározni a 
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műszer aktuális pozíciója mellett annak orientációját is (18. ábra), ezáltal 

a mérési eredményeket közvetlenül az országos rendszerben megkapni, 

azaz a szkenner saját koordinátarendszeréből közvetlenül a gl jelű 

koordináta rendszerre áttérni [32]. Ezek a megoldások azonban nem 

terjedtek el a piacon. 

 

18. ábra: DAS (Dual Antenna System): egy kísérleti rendszer, amelyben a középső 

inerciális rendszer csak ellenőrzésre szolgál [32]. 

A "hagyományos", illesztőpontokkal történő mérési metodika esetén az 

alkalmazott pontjeleket prizmáknak nevezi a szaknyelv, annak ellenére, 

hogy a geodéziában alkalmazott prizmákhoz nem hasonlatosak. Ezek a 

nagy visszaverő képességű anyaggal bevont pontjelek a geodéziában 

alkalmazott fóliákhoz hasonlítanak leginkább. Az adott feladattól függően 

elkészített mérésterv alapján határozható meg, hogy milyen prizma kerül 

alkalmazásra. Léteznek néhány centiméter körüli átmérőjű síkprizmák 

(19. ábra), melyek használata csupán néhányszor 10 méteres 

távolságoknál javasolt. Hátrányuk az, hogy egymást követő álláspontok 

esetén a megfelelő rálátás biztosításához forgatni kell őket. Nagyobb 

távolságoknál (több száz méter) vagy 360°-os rálátás biztosításához 
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hengeres vagy gömb prizmák alkalmazása ajánlott, mivel ezek mérete és 

alakja lehetővé teszi az egyszerű illesztést (19. ábra). Ezen kívül 

elérhetőek még a piacon a földi lézerszkennelésben alkalmazható táblák 

is.  

  

19. ábra: Sík- és gömbprizma [47]. 

A prizmákkal történő illesztés további feltétele, hogy az adott pontokon 

elhelyezett prizmák országos rendszerbeli koordinátái ismertek legyenek. 

A gyártók többsége felirattal is figyelmezteti a műszert használókat, hogy 

a hagyományos geodéziai prizmák egy bizonyos távolságon belül 

(általában 100 méter) kárt tehetnek a lézerszkennerben, így ha a 

lézerszkennerrel folytatott felmérés mellett párhuzamosan folyik az 

illesztőpontok országos koordinátáinak meghatározása, különösen fontos a 

körültekintő munkavégzés. 

A földi lézerszkennelés esetében, ellentétben a hagyományos felmérési 

technikákkal, az eredmények értelmezése, kiértékelése nem történik meg 

közvetlenül a felmérést követően a helyszínen. Ennek oka egyrészről az, 

hogy a terepen közvetlenül elérhető mérési eredmény, a pontfelhő, olyan 

pontokat is tartalmaz, amelyek nem képezik a felmérendő objektum vagy 

terület részét, így szűrni kell az eredményeket. Másrészről a pontfelhő 

csupán nulla dimenziós pontok sokasága, melyek ugyan hordozzák a 

felület jellegű információt, azonban kinyerésükhöz további műveletekre 

van szükség. A fentebb említett szűrési lépés, valamint a pontfelhő 
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elemeiből magasabb dimenziószámú elemeket levezető folyamat 

egységesen az utófeldolgozás (post-processing). 

Az esetek döntő többségében a méréstervezés és a felmérés valamint az 

utófeldolgozás és az eredmények előállítása jelentősen elkülönül 

egymástól, nem csupán folyamati szinten, de legtöbbször más személyek 

is végzik az egyes részfeladatokat.  

Az utófeldolgozási feladatok elvégzéséhez egyaránt használhatjuk a 

gyártók által biztosított szoftverkörnyezetet vagy speciálisan pontfelhők 

feldolgozására szolgáló rendszert. Általánosnak mutatkozik az a tendencia, 

hogy az egyszerűbb feladatok elvégzéséhez elegendő a gyártók által a 

műszer megvásárlásakor rendelkezésre bocsájtott szoftvercsomag, 

azonban a mélyebb értelmű elemzések és magasabb feldolgozási igényű 

műveletekhez már célszoftvert kell igénybe vennünk.  

Az utófeldolgozási folyamat számos sajátos lépést tartalmaz a megkívánt 

eredmények (például metszetek, alaprajzok, modell) függvényében, így 

átfogó képet adni szinte lehetetlen. Azonban majdnem minden esetben a 

mérési eredmény transzformálásával (illesztésével) és szűrésével 

(tisztításával) kezdődik a procedúra (20. ábra). 

 

20. ábra: Az utófeldolgozás fő lépései. 

Az illesztési folyamattal ellenőrizni tudjuk az egyes prizmamérések 

helyességét. Ha az adott illesztőpont a lézerszkenneléssel egy időben 

került felmérésre, akkor mind a földi lézerszkennerrel végzett, mind az 

illesztőpont országos koordinátáinak meghatározására irányuló méréseket 

viszonylag egyszerűen ellenőrizhetjük. A lézerszkenneléssel 

meghatározott prizmakoordináták szolgáltatják az egyes álláspontok 

közötti kapcsolatot, így ha a projekt koordináta rendszerében (17. ábra) 

nem tapasztalunk jelentős ellentmondásokat, folytatódhat az illesztési 

procedúra az országos rendszerbe történő illesztéssel. Ha itt sem 

Transzformálás 
(Illesztés) 

Szűrés 
(Tisztítás) 

Feldolgozás 
(eredmények 

függvényében) 
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tapasztalunk elcsúszást, elcsavarodást, dőlést vagy egyéb, illesztési hibára 

utaló deformációt, akkor a prizmák országos rendszerben mért koordinátái 

is megfelelőek. Az elsődleges ellenőrzési szempont a szoftverek által 

kiszámolt négyzetes középérték (RMS – Root Mean Square), ami jól 

jellemzi a transzformáció maradék ellentmondását, attól függetlenül, hogy 

az a szkenner saját koordináta-rendszere és a projekt koordináta 

rendszere közötti vagy a projekt koordináta-rendszere és az országos 

rendszer közötti. Nem szabad azonban csupán erre az információra 

támaszkodni, mivel kevés számú (3-4) illesztőpont esetén a matematikai 

megoldás ugyan lehet hibahatáron belüli, de vizuális elemzéssel mégis 

hibásnak minősíthetjük az adott pontok koordinátáit. 

Amennyiben több tíz álláspontot tartalmazó mérési sorozatról van szó, a 

feldolgozás következő lépése a mérési eredmények mérési blokkokra 

osztása (természetesen csak abban az esetben, ha a méréstervezésnél ezt 

előre nem határoztuk meg). Általános ökölszabálynak mondható az, hogy 

a gördülékeny feldolgozás érdekében egy blokk ne tartalmazzon 5 

milliónál több pontot egy átlagos számítógép (2 GB RAM), és 10 milliónál 

több pontot egy munkaállomás (4 GB RAM) esetén.  

Az utófeldolgozási folyamat következő lépése az immár blokkokra osztott 

mérési eredmény szűrése és tisztítása. A földi lézerszkennerrel felmért 

pontfelhők majdnem mindegyike tartalmaz "feleslegesen" felmért pontot. 

Ez nem feltétlenül a helytelenül lefolytatott terepi mérésnek köszönhető, 

sok esetben a gyalogosokról, autókról és mozgó objektumokról (akár 

nagyobb porszemekről vagy esőcseppekről) is visszaverődik a lézersugár, 

amely hibás mérési eredményeket el kell távolítanunk a további 

feldolgozás megkezdése előtt. A legkézenfekvőbb módszer természetesen 

a pontfelhő úgynevezett "kézi" vagy manuális tisztítása, amikor a 

feldolgozást végző személy vizuális úton dönti el egy adott pontfelhő 

egyes elemeiről, hogy releváns információt hordoznak-e. Ehhez 

segítségére lehetnek a pontfelhő különböző megjelenítési módjai: 

egyszínű, intenzitásérték-alapú, hamis színes (távolságalapú, magasság 

alapú, adott síktól mért távolságon alapuló), valós színes.  
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A tisztítás elvégzése után, de több szálon futó munkafolyamatok esetén 

akár azzal egy időben is, végezhető a pontfelhő szűrése. A szűrési 

feladatok többféle célt szolgálhatnak az adott eljárás eredményeitől 

függően (tömörítés, eredményorientált leválogatás, stb).  

 
 

21. ábra: Nyolcasfa realizációk [50]. 

Néhány fontosabb szűrési művelet 

 Nyolcasfa (octree) 

Ennek a szűrési műveletnek kettős célja lehet a földi 

lézerszkennelésben. Egyrészt térbeli indexelést valósíthat meg, 

amivel a megjelenítési gyorsaságot növelhetjük, másrészt 

tömörítési célokat is szolgálhat. Egy teljes befoglaló kockából 

kisebbek felé haladó nyolcasfát és egy kis kockákból egyre 

nagyobbat alkotó nyolcasfát ábrázol a 21. ábra. Általános 

paraméterei a befoglaló térrész sarokponti koordinátái és a 

legkisebb alkalmazandó kocka élhossza. Küszöbérték paraméter 

megadásával (adott kockán belüli minimális pontok száma) 

rendezett, tömörített adatszerkezetet hozhatunk létre. 

 Izolált pontok szűrése 

Az izolált pontok szűrésével azokat a pontokat lehet automatikusan 

eltávolítani a pontfelhőből, amelyek meghatározott távolságú 

környezetében más pont nem található, így nagy valószínűséggel 

hibás mérési eredménynek tekinthetők. Paraméterei a szomszédos 

pont(ok) maximális távolsága és a szomszédos pont(ok) minimális 

száma. 
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 2,5D raster 

Ezzel a szűrési eljárással a terep- és felületmodellek előállítását 

tudjuk gyorsítani. Főként olyan műszereknél hasznos, melyek nem 

képesek többszörös visszaverődés rögzítésére. A mérési 

eredményre egy kétdimenziós rácsot fektetve, egy adott cellába 

eső mérési eredmények, minimuma, átlaga vagy maximuma is 

lehet a szűrő kimenete. Így a mérési eredményeket előkészíthetjük 

digitális domborzatmodell (DEM – Digital Elevation Model) vagy 

digitális felületmodell (DSM – Digital Surface Model) előállításához. 

Paraméterei a rács felbontása (x és y irányban), a szűrés 

metodikája (például minimum). 

 Távolság határ (range gate) 

Ezzel a szűrővel egy adott álláspontból készült nyers mérési 

eredmények szűrhetők. Alkalmazása akkor különösen előnyös, 

amikor vonalas létesítmény méréséről vagy hozzávetőlegesen egy 

egyenesre illeszkedő álláspontokról van szó, hiszen ilyenkor az 

legközelebbi pozíción kívül még sok álláspontból kaphatunk 

pontokat az adott területről, melyek bizonyos távolság felett már 

nehezíthetik a további feldolgozást. Paramétere a szkennelési 

pozíciótól mért távolság. 

 Intenzitás intervallum (intensity gate) 

A kibocsátott és visszavert sugár energiájának hányadosa jellemzi 

az adott pont intenzitását, amiből anyagi jellemzőkre is 

következtethetünk (lásd 5. fejezet). A szűrő alkalmas az alacsony, 

illetve a magas intenzitású pontok automatikus szűrésére, így 

könnyedén kereshetünk magas reflektivitású részeket a 

pontfelhőben (általában prizmákat lokalizálunk ezzel a módszerrel, 

ebben az esetben azonban a szűrés általában automatikus). 

Paraméterei az intenzitástartomány alsó és felső határa. 

 Pont szűrő (point filter) 

Csökkentett pontsűrűségű pontfelhők létrehozásánál hasznos ez a 

szűrési eljárás, amire méréstervezéskor (feltételezve, hogy az adott 
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területről már készült földi lézerszkenneres felmérés) vagy 

tömörítéskor lehet szükség. Paramétere a megtartandó pontok 

indexe (például 10-es érték esetén minden tízedik pont). 

Áttekintettem a legfontosabb pontfelhő tisztítási és szűrési eljárásokat, 

amelyek kimenő adatai a feldolgozás következő lépéseinek, az 

utófeldolgozásnak és az eredmények előállításának bemenő adatait 

képezik. Fontos megemlíteni, hogy nem definiálható éles határvonal az 

utófeldolgozási lépések és az eredmények előállítása között. Ennek az az 

oka, hogy az utófeldolgozási lépések (és így eredményeik is) mérési 

eredményenként és feladatonként különbözőek lehetnek, így előfordulhat 

az, hogy már az utófeldolgozási lépésben előáll a kívánt végeredmény. 

Ilyen eset lehet például, amikor a földi lézerszkennelést mikrodomborzat 

felmérési feladatban alkalmazzuk. Körültekintő méréstervezés és 

méréskivitelezés esetén és a szűrők megfelelő alkalmazásával további 

lépések nélkül előállítható a kívánt eredmény. Ezzel szemben előfordulhat 

az is, hogy a mérési körülmények olyan pozitívan alakulnak a mérés 

során, hogy nincs utófeldolgozásra szükség, az eredmények közvetlenül 

elemezhetőek, és az eredmények közvetlenül előállíthatóak. Erre jó példa 

lehet a vezetékek modellezése, amikor a tér csupán kis szegmensét 

mérjük fel (legalábbis a feldolgozáshoz szükséges részletességgel), így 

tisztításra és szűrésre esetleg nincs is szükség. Nagyon ritka esetben még 

az is előfordulhat, hogy egyetlen álláspontból látszanak a felmérni kívánt 

vezetékek (például villamos felsővezetéki csomópont), ilyenkor az 

álláspontok egymáshoz illesztésének lépése is elhagyható. Tovább 

egyszerűsödik a helyzet, ha a végeredményeket nem kell az országos 

rendszerbe transzformálni, ilyenkor a prizmák kihelyezése és így mérése 

is feleslegessé válik, amivel rengeteg időt takaríthatunk meg a terepen. 

Az esetek döntő többségében azonban az illesztési, tisztítási és szűrési 

eljárásokat követi a releváns eredmények feldolgozása és előállítása. Ez a 

feldolgozás azon pontja, ahol a műszergyártók által biztosított szoftverek 

már nem rendelkeznek széles eszköztárral és a legegyszerűbb feladatoktól 

eltekintve speciális kiértékelő szoftverek alkalmazása javasolt. Az ilyen 
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szoftverek általában rengeteg, jól használható, teljesen vagy részben 

automatizált feldolgozási lehetőséget kínálnak, azonban áruk igen magas. 

A magas beszerzési költségek mellett meg kell említenem, hogy az ilyen 

szoftverek esetén az eljárások mögött meghúzódó matematikai, 

programozási, szervezési algoritmusok (melyek a szoftverek árát magasan 

tartják) a felhasználó számára a teljes munkafolyamat alatt rejtve 

maradnak (úgynevezett black box eljárások), és csak a szoftver által 

felkínált paraméterhalmazzal befolyásolhatjuk az eredményt és vonhatunk 

le következtetéseket. 

A földi lézerszkennelésben a következő, eredmények előállítására 

specializált algoritmusokkal találkozhatunk4: 

 Színes pontfelhő generálás* 

Annak ellenére, hogy némely gyártó által biztosított szoftver ezt a 

műveletet a szűrési műveletek között (is) említi, a színes pontfelhő, 

plasztikussága okán az eredmények sorába is illeszkedik. Színes 

pontfelhő előállításánál a pontfelhő minden egyes pontjához egy 

RGB színkódot rendel az adott szoftver előre definiált 

színinformációra támaszkodva. Ez az információ legtöbbször a 

mérés során készített digitális fénykép. A fényképeknek nem 

feltétlenül kell a szkenner beépített vagy külső fényképezőgépével 

készülniük, lehetőségünk van megfelelő feltételek mellett (egy 

képen minimum három prizma, vagy ismert projektkoordinátával 

rendelkező, jól azonosítható pontok) szabad orientációjú képek 

felhasználására is. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az ilyen 

képek esetén minden képet külön kell regisztrálnunk a 

projekttérbe, míg a szkennerek beépített vagy külső kameráit 

alkalmazva ez a folyamat nagymértékben automatizálható. 

 Síkillesztés* 

Az egyik legkézenfekvőbb feldolgozási művelet, amellyel a 

pontfelhő pontjaiból síklapokkal határolt háromdimenziós alakzatot 

                                    
4 A csillaggal jelölt műveleteket a legtöbb gyártó által biztosított szoftverkörnyezet 

segítségével is elvégezhetjük. 



Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása 

39 

állíthatunk elő. 

 Henger-, gömb-, kúpillesztés 

A síkillesztéshez hasonlatosan a pontfelhő releváns részének 

kijelölése után háromdimenziós objektumokat állíthatunk elő. 

 Szabálytalan háromszögmodell (TIN) előállítása* 

Ez a feldolgozási lépés előfeltétele a felület és térfogatszámításnak, 

így a legtöbb gyártó által biztosított szoftver tartalmazza ezt a 

műveletet. Megjegyzendő azonban, hogy bonyolultabb felületek 

háromszögeléséhez célszoftver használata ajánlott. 

 3D vonallánc illesztés* 

A funkció kifejezetten élkeresési (él, lépcső) és digitalizálási 

(távvezeték, kábel) feladatok esetén alkalmazható, az ilyen típusú 

feladatok megoldásának időigénye töredékére csökken az 

automatizált kiértékelő műveleteket alkalmazva. Az Innovmetric 

PolyWorks szoftverben a paraméterek megadása gyakorlatilag egy 

körlapú henger definiálása. A henger magassága a mintavételezési 

hossz, a tengely iránya a mintavételezés iránya, a körlap pedig az a 

mintavételezési terület, ahol a vonallánc következő elemét az 

algoritmus keresni fogja. 

 Metszetgenerálás 

A metszetgenerálás kifejezetten fontos szerepet tölt be a földi 

lézerszkennerek építőmérnöki alkalmazásában. Mivel a hossz és 

keresztszelvények a háromdimenziós paradigmaváltás ellenére is 

mind a mai napig számos építőmérnöki szakterületen bírnak nagy 

jelentőséggel, így a mérési eredmények egyszerű és gyors 

összehasonlító elemzéséhez elengedhetetlen ez a funkció. Fontos 

különbségek adódhatnak abból, hogy az adott szoftver már a nyers 

mérési eredményekből tud metszeteket generálni, vagy csupán a 

háromszögelt modellből (utóbbi jóval egyszerűbb műveletet jelent). 

Megjegyzendő továbbá, hogy a metszetgenerálás tetszőleges 

tengely mentén, tetszőleges sűrűséggel elvégezhető. 

 Hibatérképes elemzés 
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A földi lézerszkennelés felület jellegű személetét talán ez az 

elemzési funkció emeli ki a legjobban. Működéséhez egy meglévő 

háromdimenziós modellre van szükség, amely a felmért 

objektumról készült és hibátlannak tekintett. Természetesen a 

kiinduló modell is készülhet földi lézerszkennelés eredményéből. A 

hibatérképes elemzés az adott mérési eredmény és a hibátlannak 

tekintett modell közötti eltéréseket hivatott ábrázolni, plasztikus, 

egyszerű módon (37. ábra). Természetesen az elemzés numerikus 

eredményei is kinyerhetők a szoftverekből. Ezt az elemzési funkciót 

a minőség-ellenőrzés területén alkalmazzák legtöbbször sikerrel. 

Az eddigiekben röviden összefoglaltam a földi lézerszkenneléssel végzett 

felmérések általános munkamenetét. Fontos kiemelni azonban, hogy ez a 

munkafolyamat csak a jelenleg használatos műszerekre igaz. A teljes 

hullámalakos mérés megjelenése a földi lézerszkennelésben is jól példázza 

azt, hogy meglévő munkafolyamatok (jelen esetben például a szűrés) 

tűnhetnek el, alakulhatnak át vagy jelenhetnek meg a technológiai 

vívmányoknak köszönhetően.  

A technológia rövid összefoglalását követően tekintsük át a földi 

lézerszkennelés elsődleges alkalmazási területeit. A következő lista átfogó 

képet próbál adni azokról a potenciális feladatokról (műszertípustól 

függetlenül), amelyeknél a földi lézerszkennelés sikerrel alkalmazható: 

 topográfiai felmérések, 

 építészeti felmérések, 

 aktuális állapot (as-built) felmérések, 

 mérnöki visszafejtési (reverse engineering) feladatok, 

 régészeti felmérések és leletek dokumentálása, 

 örökségvédelmi feladatok, 

 minőségellenőrzési folyamatok, 

 modellezési feladatok (reverse modeling), 

 prototípus gyártás, 

 városmodellezés, 

 alagutak felmérése, 



Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása 

41 

 bányászati feladatok, 

 helyszínelés, 

 közlekedési alkalmazások, 

 mérnökgeodézia. 

A lista utolsó elemét ritkán találhatjuk meg a műszergyártók és 

szolgáltatók írásos anyagaiban, ajánlataiban vagy bemutatóiban. A 

kutatás eredményeinek függvényében azonban azt gondolom, hogy teljes 

joggal szerepeltethető a mérnökgeodézia a földi lézerszkennelés 

alkalmazási területei között. 

Mint a fenti listából is kitűnik, az alkalmazások köre igen széles, és az 

újabb műszerek által nyújtott egyre pontosabb és egyre nagyobb 

hatótávolságú mérési technológiák folyamatosan bővítik a földi 

lézerszkennelés alkalmazási területét. 
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3 Kutatás célja 

A dolgozat elsődleges célja, hogy igazolja a földi lézerszkennelés 

alkalmazhatóságát mérnökgeodéziai feladatok terén. Ennek érdekében az 

előző fejezetben áttekintettem a lézerszkennelés alapjait, alkalmazási 

területeit. 

A kutatás eredményeinek pontos értelmezéséhez röviden bemutatom a 

mérnökgeodéziát, mint tudományterületet. 

A mérnökgeodézia a geodézia egyik speciális szakterülete. Maga a 

tudományterület és elnevezése is viszonylag új keletű, hiszen a kezdeti 

időszakában – a második világháború utáni években – még ipari 

geodéziának nevezték.  

Ágfalvi (2000) megfogalmazása szerint a mérnökgeodézia keretén belül 

azokkal a – nem geodéziai alapmunkálatok körébe tartozó – feladatokkal 

foglalkozunk, melyeket a felszíni- és földalatti mérnöki (műszaki), 

infrastrukturális létesítmények telepítése, tervezése, megvalósítása és 

üzemeltetése során kell megoldanunk. 

Mérnökgeodéziai munkákra 2011-től a Magyar Mérnöki Kamara 

gondozásában kiadott M.2. Mérnökgeodéziai Tervezési Segédletben 

foglaltak az irányadóak.  

Annak ellenére, hogy a mérnökgeodézia fiatalnak számít a tudományok 

között, rengeteg speciális szakterülete és így speciálisan kifejlesztett és 

alkalmazott műszere, eljárása, folyamata létezik. Ennek megfelelően a 

mérnökgeodéziai feladatok csoportosítása nem egyszerű feladat, mivel a 

megoldandó geodéziai feladatokat több szempontból rendszerezhetjük. 

 Mérnöki szakterület szerint: utak és vasúti pályák, vízi műtárgyak, 

hidak, mérnöki létesítmények, földalatti létesítmények, stb. 

 Geodéziai feladatok szerint: tervezési, alaphálózati, 

településtervezési, ellenőrző, elmozdulás- és deformáció mérések, 

kitűzések, stb. 

A mérnökgeodéziában alkalmazott eljárások többségénél lényeges 

különbségek vannak, a geodéziában is megtalálható, hasonló 
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megnevezésű feladatokhoz képest [1]. 

Ezek közül jelen dolgozat csupán a nagy pontossági igényre tér ki 

részletesen. A mérnökgeodéziai feladatok egy részével szemben 

támasztott követelmények egyik legfontosabb eleme a szélső pontosság 

igény. Míg egy hagyományosnak mondható mérésnél a pontossági 

osztályok megkötései akár centiméteres szórásértékeket is megengednek, 

addig a mérnökgeodéziai feladatok többségének milliméter nagyságrendű 

az elvárt pontossága.  

Ezek közül is kiemelném a felsőrendű szintezést. Invárbetétes lécet és 

felsőrendű szintezőműszert (például Zeiss Ni007) alkalmazva egy 

műszerállásból végzett mérések esetén egy adott Δh magasságkülönbség 

megengedett legnagyobb m0 középhibája 0,2 mm lehet, amíg ugyanez az 

m0 érték egy lézer szintkitűző esetén maximálisan 2-3 mm [14]. 

A kutatás alapjául szolgáló technológia, a (földi) lézerszkennelés és a 

mérnökgeodézia bemutatása után vázlatosan ismertetem a kutatás főbb 

részleteit. 

Az alkalmazhatósági vizsgálataimat két fő csoportra osztottam. Az első 

csoportba tartoznak a laboratóriumi vizsgálatok, melyekkel a földi 

lézerszkennelés fontosabb paramétereit vizsgálom. A laboratóriumi 

vizsgálatok célja, hogy igazolja a gyártók által megadott pontosság 

értékeket. Ez a vizsgálat különös fontossággal bír a technológia 

mérnökgeodéziai alkalmazhatóságának vizsgálata szempontjából. Emellett 

további célkitűzésem, hogy megvizsgálom egyes felmérési körülmények 

(például nagyon hegyes szögben beérkező sugarak) és objektum-

tulajdonságok (például színek) hatását a mérésre. Az eredmények a 

mérések megtervezésekor és az elvárható eredményekkel szemben 

támasztott követelmények meghatározásakor segíthetik a technológia 

jelenlegi és jövőbeni felhasználóit. 

A vizsgálatok második csoportját alkotják az ipari körülmények között 

végzett mérések. Célom, hogy bemutassam, hogy a földi lézerszkennelés 

hatékonyan alkalmazható mérnökgeodéziai feladatokban is, kiegészítve a 

hagyományos eljárásokat. Bemutatom, hogy ez az új adatnyerési eljárás 



Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása 

44 

számos nagyméretű mérnöki szerkezetnél végzett mérnökgeodéziai 

feladatban sikerrel használható, például hidak terheléspróbáinál. 

A vizsgálatok eredménye által a földi lézerszkennelés további 

mérnökgeodéziai feladatok számára is megoldást nyújthat. 

3.1 Helyzetkép 

A hazai és a nemzetközi szakirodalmat vizsgálva világosan látszik az, hogy 

a technológia megjelenése óta a földi lézerszkennelés folyamatosan 

kutatások célja és alapja. 

Ennek megfelelően a laboratóriumi körülmények közötti vizsgálatok is 

foglalkoztatják a kutatókat.  

Pfeifer és társai (2008) a lézerszkennelt adatokból kinyerhető intenzitás 

értékek és az anyagi jellemzők kapcsolatát vizsgálták többek között  a 

távolság és intenzitásértékek közötti összefüggést elemezve a LiDAR 

egyenlet segítségével. Megállapították, hogy eltérő műszereket 

alkalmazva különböző eredményeket kaphatunk ismert reflektivitású 

anyagok esetén [35]. 

Mechelke és társai (2007) fázisméréses és időméréses műszerekkel 

egyaránt elemezték a beesési szög hatását, valamint a színek 

távolságmérésre gyakorolt hatását. A levezetett eredmények igazolták a 

gyártók által megadott távmérési pontosság értékeket, emellett 

megállapítják, hogy fázisméréses műszerek esetén 45°-nél kisebb szög 

esetén jelentős szórás tapasztalható [31]. 

Bucksch és társai (2007) két fázisméréses műszerrel vizsgálták a szürke 

szín különböző árnyalatainak hatását a mérési eredményre (pontok 

száma, intenzitás). Elemzésük eredményeként kijelentik, hogy a 

világosabb színek magasabb intenzitás értékeket eredményeznek, míg a 

fekete színről visszaverődött pontok száma várakozásukon felüli [12].  

A színek hatásának vizsgálata időméréses műszerrel azonban viszonylag 

új területnek számít, mint ahogy az is, hogy komplex laboratóriumi 
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elemzések eredményét ipari alkalmazásokban történő alkalmazhatóság-

vizsgálat bemenő adataként használjuk fel.   

A földi lézerszkennelés laboratóriumi vizsgálata mellett a technológia 

alkalmazásával számos deformáció méréssel kapcsolatos cikkben 

találkozhatunk. 

Gordon és társai (2004) a lézerszkennelt pontok alapján történő 

modellezés alkalmazhatóságát igazolták laboratóriumi körülmények között 

terhelt gerendákon [16].   

Hasonló vizsgálat eredményéről számol be Tsakiri és társai (2006) cikke 

[37]. Írásukban a deformáció mérésben alkalmazható modellezési 

folyamatokat tekintik át, laboratóriumi (az objektumon dedikált pontok 

elhelyezésével) és ipari (gerendák és egy zsilip deformációja) példákon 

keresztül. 

Monserrat és Crosetto (2007) földi lézerszkenner alkalmazásával ért el 

kimagasló eredményeket földmozgások vizsgálata terén [34]. 

Zogg és Ingensand (2006) a svájci Felsenau viadukt terheléspróbájánál 

fázisméréses műszerrel végzett mérések pozitív eredményeit mutatja be 

[39]. 

Nagyméretű mérnöki szerkezetek vizsgálata és a technológiában rejlő 

további potenciál elemzése még számos kutatási feladatot rejt magában. 
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4 Laboratóriumi vizsgálatok 

Annak érdekében, hogy a földi lézerszkennelés mérnökgeodézia területén 

történő alkalmazhatóságát megítéljük és értékelni tudjuk a műszergyártók 

által megadott technikai paramétereket, széleskörű laboratóriumi 

vizsgálatokat kell végeznünk. Ezek közül a vizsgálatok közül kiemelkedik a 

háromdimenziós pontosság meghatározására irányuló, mivel a 

mérnökgeodézia területén a szélső pontosság a legtöbb esetben 

alapkövetelmény (lásd 3. fejezet). Felvetődhet azonban a kérdés, hogy a 

földi lézerszkennerek gyártói által megadott pontosság értékek a 

hétköznapi gyakorlatban mennyire állják meg a helyüket. A pontossági 

mérőszámok levezetése mellett a felmérendő objektum anyagi 

jellemzőinek hatását vizsgáltam, különös tekintettel az építőmérnöki 

gyakorlatban gyakran alkalmazott anyagokra. 

4.1 3D pontosságvizsgálat, hibaterjedés 

1. Tézis: Laboratóriumi pontosságvizsgálati eljárást dolgoztam ki földi 

lézerszkennerek koordinátamérési pontosságának ellenőrzésére, amivel a 

műszer mérési mechanizmusától függetlenül határozhatók meg a műszert 

jellemző háromdimenziós pontossági paraméterek. Ezzel az eljárással 

laboratóriumi körülmények és távolságok között a műszergyártók által 

megadott mérési jellemzők is ellenőrizhetővé válnak, különös tekintettel a 

távmérési pontosságra.  

 

Mint ahogy már a korábbi fejezetekben is olvasható, a földi 

lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazásának egyik meghatározó 

feltétele a napjaink műszerei által biztosított pontosság. A gyártók minden 

esetben kikötik, hogy a megadott értékek csak laboratóriumi körülményei 

között, meghatározott távolság esetén és csupán a mérések bizonyos 

hányadára érvényesek (1σ). Mivel egyetlen mennyiségről, a távmérési 

pontosságról van szó, jellemzésére – normális eloszlást feltételezve –  



Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása 

47 

1σ szélességű intervallumot alkalmazhatunk. Két koordináta esetén 

hibaellipszisről, míg három koordináta esetén hibaellipszoidról 

beszélhetünk [13]. 

A laboratóriumi méréseknél két különböző típusú műszerrel végeztem 

vizsgálatokat: egy második generációs (Riegl LMS Z420i) és egy harmadik 

generációs (Leica C10) földi lézerszkennerrel. 

Földi lézerszkennerek laboratóriumi vagy terepi vizsgálatára számos 

példát találhatunk a szakirodalomban [11][21]. A fázismérésen alapuló 

szkennerek (táv)mérési eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a 

rövid távú méréseket (~50 m) nem befolyásolják a légköri hatások [33]. 

A beesési szög vizsgálata a fázis- és időmérésen alapuló szkennerek 

esetében megmutatta, hogy míg az időmérésen alapuló műszerek 5-10°-

ig képesek értelmezhető eredményt szolgáltatni, addig a fázismérésen 

alapuló eszközök biztos információt csak kétszer, háromszor nagyobb 

beesési szög esetén képesek adni [19]. 

4.1.1 3D pontosságvizsgálat és hibaterjedés második 

generációs műszerrel végzett mérések esetén 

Az első mérésre 2009 áprilisában került sor. Egy álláspontból 9 prizma 

került bemérésre egy Riegl LMS Z420i típusú lézerszkennerrel, melyek a 

horizont 180°-os részét fedték le. Ezek a pontok egy Leica TCRM1203 

típusú mérőállomással is meghatározásra kerültek, így ezeket a 

méréseket a későbbiekben referenciaként használtam fel. A 22. ábra a 

műszerek és a mért pontok vízszintes és magassági elhelyezkedését 

mutatja.  

A pontossági mérőszámok levezetésében a mérőállomás által szolgáltatott 

adatokat használtam referenciaként, az alkalmazott műszer távmérési 

pontossága 2 mm + 2 ppm (a gyártó adatai alapján). A számítások első 

lépéseként a két műszer által számított koordinátákból a pontok térbeli 

távolságának különbségeit határoztam meg (3. táblázat). Az SOCS (lásd 

2.4 fejezet) jelű pontok a lézerszkenner által mért pontokat jelölik, míg 



Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása 

48 

1001-től 1009-ig jelöltem a mérőállomással mért pontokat (az 1001-es 

mérőállomással mért pont megfelelője a SOCS_034-es jelű 

lézerszkennerrel mért pont, az 1002-es pont megfelelője a SOCS_035 és 

így tovább). 

 

22. ábra: A lézerszkenner (TLS), a mérőállomás (Total Station) és a mért pontok 

helyzete (felülnézet), magasságkülönbségek a műszerek és a pontok között (elölnézet - 

jobb felső sarok). 

 

SOCS_ 

034 035 033 032 030 026 025 024 019 

1001 0 6,2 3,0 3,2 4,1 3,7 4,1 5,6 7,0 

1002 6,2 0 9,2 0,8 0,8 0,6 0,3 0,0 1,1 

1003 3,0 9,2 0 3,7 5,4 5,7 6,1 8,1 9,4 

1004 3,2 0,8 3,7 0 1,1 0,2 0,0 3,0 4,8 

1005 4,1 0,8 5,4 1,1 0 0,2 0,7 1,9 3,7 

1006 3,7 0,6 5,7 0,2 0,0 0 0,1 2,1 3,2 

1007 4,1 0,3 6,1 0,0 0,7 0,1 0 1,8 3,0 

1008 5,6 0,0 8,0 3,0 1,9 2,1 1,8 0 1,1 

1009 7,0 1,1 9,4 4,8 3,7 3,2 3,0 1,1 0 

3. táblázat: A két műszer adataiból levezetett távolságok eltérése (a pontok között) 

[mm]. 
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A precíz pontosság-vizsgálathoz azonban hibaterjedési számításokra van 

szükség, amelyekkel lehetővé válik az általános 3D pontossági 

mérőszámok levezetése a geodéziai mérések alapján. Megjegyzem, hogy 

a kiértékelés elsősorban a módszerre fókuszál, a különböző értékek 

nagymértékben függnek az alkalmazott technológiától, illetve a referáló 

geodéziai mérésektől és műszerektől.  

A számítások során a "nyers" méréseket (szögek és távolságok) valamint 

a műszergyártó által megadott vízszintes és magassági szögmérési- és 

távmérési pontosság értékeket használtam fel, melyek rendre 0,0025°, 

0,002° és ±5 milliméter (azaz egy 10 milliméter szélességű intervallum). 

Szándékosan nem támaszkodtam a műszerek által szolgáltatott 

koordinátákra. Első lépésben kiszámoltam a pontok koordinátáit a nyers 

mérési eredményekből: 

                    , (7)  

ahol: 

 H a vízszintes szöget,  

 V a magassági szöget (a szkenner által szolgáltatott zenittávolságból 

számolva), 

 D a távolságot jelöli. 

                                 , 

                                , 

                        . 

(8)  

A koordináták szórásnégyzetei minden egyes mért pontra (feltételezve, 

hogy a mért értékek függetlenek): 
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ahol például: 

       
  

                   (10)  

A többi parciális derivált ismertetésére terjedelmi okok miatt nincs 

lehetőség.  

Két pont közötti távolság: 

                           , (11)  

kifejtve: 

 
             

 
        

 
        

 
. (12)  

Ezek alapján a hibaterjedés függvénye: 

                                                    , (13)  

a szórásnégyzetekkel kifejtve (a mérések függetlenségének feltételezése 

mellett):  

 
     
   

   
   

 
 

 

    
   

   
   

 
 

 

    
   

   
   

 
 

 

    
   

  
   
   

 
 

 

    
   

   
   

 
 

 

    
   

   
   

 
 

 

    
   

(14)  

Példaként: 

    
   

 
       

    
  (15)  

A többi parciális derivált megadásától a terjedelmi korlátok miatt ez 

esetben is eltekintek. A fentiek alapján az eredményeket a 4. táblázat 

mutatja. 

Az eredmények, azaz a mátrix összes elemének könnyebb értelmezése 

szempontjából a fontosabb statisztikai mérőszámok a következők:  

              , 

               , 

                . 

Az eredmények (a távolságok átlagos szórásai) azt mutatják, hogy 

általános esetben a gyártó által a műszer pontosságára megadott érték 

helytálló, de fontos megjegyezni, hogy a levezetett mutatók csak az adott 

laboratóriumi körülmények között érvényesek [8].  
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SOCS_ 

034 035 033 032 030 026 025 024 019 

1001  13,2 2,9 11,4 10,9 10,7 10,0 10,3 11,3 

1002 13,2  10,3 8,0 8,0 8,8 9,7 9,8 10,7 

1003 2,9 10,3  12,3 11,5 11,1 9,7 10,2 11,5 

1004 11,3 8,0 12,4  5,4 9,2 10,0 9,3 10,1 

1005 10,9 8,0 11,5 5,4  8,2 9,7 8,7 9,3 

1006 10,7 8,8 11,1 9,2 8,2  10,0 8,0 8,7 

1007 10,0 9,7 9,7 10,0 9,7 10,0  4,1 6,5 

1008 10,3 9,8 10,2 9,2 8,7 8,0 4,1  6,2 

1009 11,3 10,6 11,5 10,1 9,3 8,7 6,5 6,2  

4. táblázat: A távolságok szórása [mm]. 

Kiemelném továbbá, hogy a vizsgálat során az alkalmazott geometriai 

elrendezésből adódóan (főként a rövid távolságokat figyelembe véve) a 

műszer vízszintes-, és magassági szögmérési pontosságának hatása a 

távmérési pontossággal összevetve csekély; 10 méteres távolság esetén a 

0,0025°-os vízszintes szögmérési pontosság 0,4 mm, a 0,002°-os 

magassági szögmérési pontosság pedig 0,35 mm koordináta eltérést 

eredményez. Ezen tapasztalatok is megerősítették azt, hogy a 

vizsgálatokat változatosabb elrendezésű (pl. nagyobb távolságban 

elhelyezett) prizmákkal érdemes folytatni. 

Az egyes pontokhoz tartozó középhibák plasztikus ábrázolására megoldás 

a hibaellipszoidok használata. A háromdimenziós testek geometriai 

középpontja a pont koordinátájával esik egybe, míg az egyes tengelyek 

hosszait az adott tengellyel párhuzamos koordináta-tengelyen értelmezett 

szórással definiáljuk (23. ábra). Megjegyzem, hogy a láthatóság 

érdekében az ellipszoidok méretét 250-szeresére növeltem. 
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23. ábra: Hibaellipszoidok az első labormérésből. 

4.1.2 3D pontosságvizsgálat és hibaterjedés harmadik 

generációs műszerrel végzett mérések esetén 

A korábban elvégzett laborkísérlet alkalmával az adott körülmények között 

a vizsgált műszerrel csupán a tér egy korlátozott szegmensében 

elhelyezett 9 db prizmára tudtam méréseket végezni, így vízszintes 

értelemben 180°-os, függőleges értelemben ~20°-os lefedettséget (22. 

ábra) sikerült biztosítanom. A levezetett eredmények igazolták a gyártó 

által megadott pontossági értéket, azonban a pontok csekély száma és a 

korlátozott lefedettség, továbbá a pontok viszonylagos közelsége, és 

nagyságrendileg azonos távolsága miatt a vizsgálati módszer további 

tesztelését tűztem ki célul. 

Az előző mérés tapasztalatait felhasználva a következő célok 

megvalósítása szerepelt a méréstervben: 

 Egy másik gyártótól származó szkenner vizsgálata. 

 A prizmák által lefedett területrész (vízszintes és magassági 
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szögtartomány) jelentős bővítése. 

 A prizmák távolságának változatosabbá tétele. 

A mérés helyszínéül a székesfehérvári Jáky József Műszaki 

Szakközépiskola tornatermét választottam, mivel itt állandónak tekintett 

hőmérséklet és páratartalom mellett, légmozgás-mentes körülmények 

között, azaz közel laboratóriumi feltételeket kielégítve tudtam méréseket 

végezni. 

A vizsgálatban részt vevő műszer a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Karának Leica C10 típusú lézerszkennere volt, melynek 

pontossági értékeit a gyártó külön határozta meg távmérési (4 mm) és 

általános, háromdimenziós értelemben (6 mm). Számításaimat ±4 mm-es 

középhiba értékkel végeztem. 

A pontok elhelyezésénél törekedtem a minél változatosabb szögértékek és 

távolságok elérésére, így a kihelyezett 20 db prizmával 360°-os vízszintes 

és 45°-os magassági (50°-95°) lefedettséget sikerült eléri úgy, hogy a 

korábbi 3-8 méteres távolságtartomány felső határa 20 méterre tolódott 

ki. A tornateremben elhelyezett prizmák (24. ábra) egy Sokkia SET 230R 

típusú (távmérési középhiba: ±3 mm + 2 ppm) mérőállomással kerültek 

bemérésre. Amíg a mérőállomás egyetlen pont koordinátáit mérte meg, 

addig a szkenner az egész prizma környezetét szkennelte be, több száz 

pontot megmérve, így felmerülhet a kérdés, hogy a két eredmény hogyan 

vethető össze. A lézerszkennerek a speciális pontjellel megjelölt pontok 

koordinátáit a következő lépésekben határozzák meg. 

1. A pontjel (prizma) és környezetének nagy felbontású szkennelése. 

Mivel a prizma egy kör alakú, nagy visszaverő-képességű anyaggal 

bevont felületet is tartalmaz, így az erről a területről visszaérkező 

sugarak intenzitása jóval nagyobb a környezetről visszaverődő 

pontokénál, tehát a prizma pontjai egyszerűen leválogathatóak. 

2. A leválogatott pontokból a szkenner automatikusa meghatározza a 

prizma középpontját. Fontos megjegyezni, hogy természetesen 

léteznek nem kör alakú prizmák is, ilyenkor a feldolgozási lépés 

kiegészül a prizmák típusának beállításával is. 
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Az eredmények (pontok koordinátái) közvetlenül nem vethetőek össze 

egymással, mivel mindkét műszer a saját koordináta-rendszerében 

határozta meg a pontok koordinátáit, és az eredmények torzítatlansága 

érdekében a transzformálás lehetőségét is elvetettem. 

Kézenfekvő megoldásként kínálkozott a pontok egymástól mért 

távolságainak számítása, azonban a kezdeti eredmények néhány pont 

esetében nagy eltérést mutattak. Megvizsgálva ezeket a pontokat 

bebizonyosodott, hogy a sugár irányú távolságszámítás hibás 

eredményeket adott a szkenner esetén azoknál a prizmáknál, ahol a 

prizma környezetében jelentősebb (sugár irányú) mélységkülönbség 

tapasztalható (pl. a falsík a prizma mögött található). 

A hibával terhelt pontok (6 db) elhagyása után a fennmaradó 14 ponttal 

folytatódott a vizsgálat. A hibaterjedés törvényeinek segítségével, és a 

nyers mérési eredményeket (vízszintes-, és magassági szög, távolság) 

felhasználva levezettem a pontok koordinátatengely irányú (X,Y,Z) 

középhibáit (lásd 4.1.1 fejezet). 

 

24. ábra: A kihelyezett prizmák a pontfelhőben. 

Erre a feladatra a korábbi vizsgálat során készített szoftvert alkalmaztam. 

Az eredményeket az 5. táblázat mutatja. 
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pontszám 
távolság 

[m] 

középhiba [mm] 

X Y Z 

10001 15,684 5,87 5,51 0,91 

10002 15,494 3,20 7,37 0,99 

10003 15,955 2,43 7,66 1,07 

10004 16,357 1,94 7,79 1,18 

10008 17,423 2,29 7,55 1,93 

10009 16,932 3,00 7,48 0,99 

10011 14,961 7,73 1,16 2,10 

10012 15,585 7,95 1,23 0,98 

10016 14,496 5,69 5,69 0,85 

10017 14,315 3,60 7,19 0,84 

10018 12,350 1,27 7,46 2,78 

10019 10,462 1,88 7,74 1,14 

10020 8,189 1,19 6,95 3,83 

10021 6,456 5,06 3,54 5,12 

5. táblázat: Koordináta középhibák a második mérésből. 

Ha hibaellipszoidok segítségével ábrázoljuk az egyes pontok középhibáit, 

összefüggést fedezhetünk fel a 45°-nál nagyobb magassági szög és a pont 

Z irányú középhibájának nagysága között (25. ábra). Ez az összefüggés a 

korábbi vizsgálat esetén is felfedezhető volt, a pontok változatosabb 

magassági elhelyezésével hatása még jobban érzékelhető, így érdemes a 

mérések megtervezésénél ezt a jelenséget figyelembe venni, hiszen minél 

nagyobb a magassági szög, annál nagyobb az adott pontmeghatározás 

hibájának valószínűsége. Ahhoz azonban, hogy tágabb értelemben vett 

következtetést vonhassunk le ezekből a megfigyelésekből, további 

műszerek vizsgálatára van szükség.  

Ez különösen fontos lehet olyan mérési helyszíneken, ahol nincs 

lehetőségünk a felmérendő objektumtól megfelelő távolságra felállítanunk 

a műszert. Előfordulhat, hogy ilyen esetben a helyszínen (pl. a műszeren 

található kijelző méretei miatt) nem is vesszük észre a magassági szög 
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okozta hibát, csak a feldolgozás közben szembesülünk vele. A hiba 

ismeretében azonban gondos méréstervezéssel ez a negatív hatás 

kiküszöbölhető. Az egyes pontok középhibáit felhasználva meghatároztam 

a pontok közötti távolságok középhibáját is. 

 

25. ábra. Hibaellipszoidok a második mérésből. 

Az eredménymátrixot teljes egészében nem közlöm, a fontosabb 

statisztikai adatok a következők. 

              , 

              , 

                . 

A mátrix elemeinek átlaga alátámasztja a gyártó által megadott középhiba 

értéket, ugyanakkor egyes távolságok esetén meghaladja azt [36]. Az 

eredmények értékelésénél szem előtt kell tartanunk azt a fontos tényezőt 

is, hogy a mérési eredmények csak az adott, közel laboratóriumi 

körülmények között érvényesek [10]. 
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4.2 A felmérési körülmények hatásának 

vizsgálata, szélső szögértékek 

2. Tézis: Metódust dolgoztam ki a földi lézerszkennerek beesési szöge 

szélső értékének vizsgálatára, meghatározására. Adott műszertípusra 

vonatkozó mérőszámot vezettem le, amely a mérések tervezésén 

keresztül pontosabb kiértékelést tesz lehetővé.   

 

A beesési szög hatása a technológia vizsgálatában különösen fontos 

szerepet játszik azokban az esetekben, amikor szélsőséges körülmények 

között kell felméréseket végeznünk, mint például nagyon szűk folyosók 

vagy olyan helyzetek, ahol az álláspont és a felmérendő objektum felülete 

nagyon hegyes szöget zár be egymással [28]. Ezen hatások 

eredményeként csökkent pontsűrűséget, hibás (szellem)pontokat 

tapasztalhatunk a felmért állományokban. Mivel a pontsűrűség utólag nem 

növelhető (ilyen értelemben vett interpolációs eljárás nem létezik, illetve 

alkalmazása sok egyéb kérdést vetne fel), és a szellempontok kiszűrése 

nehézkes, ezért ezt a felmérési tulajdonságot vagy feltételt szintén 

célszerű már a mérés megtervezésekor figyelembe venni.  

Annak érdekében, hogy ezeket a hatásokat numerikus adatokkal 

jellemezhessük, egy acél tárcsát (26. ábra) forgattam a szkennerhez 

viszonyítva. 

  

26. ábra: A különböző forgatási állapotok pontfelhői és a számítás elve. 
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Minden forgatási állapotot külön felmértem, ezzel szimulálva a különböző 

beesési szögeket. Az egyes forgatási állapotok pontos szögértékét az 

esetleges mérési hibák minimalizálása érdekében a tárcsára ragasztott 2 

prizma segítségével határoztam meg [4].  

Az egyes forgatási állapotokhoz tartozó beesési szögeket a referenciaként 

tekintett 90°-os forgatási állapothoz tartozó prizmákra illesztett egyenes 

és az aktuális forgatási állapotban mért két prizmára illesztett egyenes 

szögeként definiáltam.  

Az egyes forgatási szögek középhibája jól becsülhető az adott forgatási 

állapotban mért prizmakoordináták közepes ponthibáiból levezetett 

mennyiséggel [13].  

 

  
    

     
 

 
  

    
(16)  

Vizsgáltam továbbá a két pontot összekötő szakasz (d) hosszát minden 

egyes forgatási állapotban és annak változását (Δd) a különböző 

(elforgatott) pozíciók között úgy, hogy összehasonlítási alapnak a 

merőleges (legjobb tulajdonságokkal rendelkező) állapotban mért 

távolságot rögzítettem (27. ábra). 

 

27. ábra: A forgatási szögek meghatározásának sematikus ábrája. 
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Az acéllapot 8 különböző pozícióban mértem. Az eredmények alapján a 8. 

szkennelés eredményeként előálló pontfelhő szignifikánsan kevesebb 

pontot tartalmazott, mint az azt megelőzők, így ez a pontfelhő nem került 

a kiértékelési folyamatba.  

A 7. mérés feltételezhetően durva hibával terhelt. Ennek oka, hogy a 

műszer ebben a forgatási lépésben már nem tudta meghatározni a 

prizmák koordinátáit, az 5 cm átmérőjű prizmát a beesési szög okozta 

hibás visszaverődések miatt közel 11, illetve 20 centiméter átmérőjűnek 

mérte. A szkenner által a 7. forgatásnál meghatározott prizma átmérőket 

statisztikai próbával vizsgáltam (erősen eltérő mintaelemre) [13]. Az 

ehhez szükséges tapasztalati szórás értéket a durva hibával nem terhelt 

mérések (1-6. forgatás) tapasztalati szórásának felfelé kerekített 

értékével becsültem. Így a 7. forgatási esetben mért prizma átmérők  

(d1 = 10,6 cm, d2 = 19,3 cm) statisztikáját (q1 = 4,10, q2 = 2,24) p = 

0,95 konfidencia szinten elvetettem, és ezt a forgatást a továbbiakban 

nem használtam fel. 

Az elemzés eredményeként (6. táblázat) a szélső szögérték 

hozzávetőlegesen 10° (170°). A vizsgálatban alkalmazott műszer 

szempontjából kritikus tartomány további finomításával ez az érték tovább 

pontosítható, de a levezetetett eredmények jól korrelálnak a külföldi 

szakirodalomban fellelhető adatokkal [19].  

i ωi [°] di Δdi,0 pontok száma K [°] 

0 90,00 0,310  2979   

1 121,94 0,311 0,001 2662 0,121 0,119 

2 137,52 0,310 0,000 2225 0,123 0,118 

3 142,50 0,312 0,002 2070 0,123 0,118 

4 158,49 0,313 0,003 1356 0,123 0,117 

5 162,21 0,306 -0,004 1113 0,123 0,117 

6 168,33 0,314 0,004 798 0,124 0,117 

7 176,73 - - 353 - - 

6. táblázat: A forgatási szögek és referenciatávolságok. 

Ennél kisebb beesési szög esetén inhomogén pontsűrűség és ponteloszlás 
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tapasztalható, így a modellezés és a numerikus információk levezetése 

bizonytalanná, pontatlanná válhat. Fontos hangsúlyozni, hogy ez az érték 

függ a vizsgált objektum anyagától, ezzel a következő fejezetekben 

foglalkozom részletesebben [7][8]. 
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4.3 A vizsgált objektum hatása a felmérésre 

3. Tézis: Laboratóriumi eljárást dolgoztam ki, amivel a földi 

lézerszkennerekkel felmért objektumok különböző jellemzőinek (anyag, 

szín) a visszavert lézersugár intenzitására gyakorolt hatása vizsgálható.  

 

A műszerek és a felmérési körülmények mérési eredményre gyakorolt 

hatásának elemezése és számszerűsítése után ebben a fejezetben azokat 

a vizsgálatokat mutatom be részletesebben, amelyek a felmérésre kerülő 

objektum hatását hivatottak elemezni. 

A különböző anyagok visszavert jel intenzitására gyakorolt hatásának 

elemzése érdekében számos olyan anyagot vizsgáltam (28. ábra) amelyek 

gyakran előfordulnak az építőmérnöki gyakorlatban. A vizsgálatok 

kiterjesztése után (több szín, anyag és különböző felületkezelések 

elemzése) a felhasználók már a jövőbeni mérések tervezési folyamata 

során figyelembe vehetik a felmérendő objektum anyagi tulajdonságának 

paraméterét is. 

 

28. ábra: A vizsgált teszttárgyak. 

Fontos megjegyezni, hogy az anyagok különböző visszaverő-képességén 

túl még számos tényező befolyásolja a visszavert lézersugarat, mint 
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például a hőmérséklet, nyomás, páratartalom, beesési szög, távolság.  

Ezen paraméterek közül a légkör aktuális állapotának figyelembevételére 

az alkalmazott műszer kezelőszoftvere lehetőséget biztosít. Előre definiált 

képletek segítségével határozza meg az atmoszférikus javítás értékét a 

felhasználó által megadott paraméterek függvényében.  

A mérés során körültekintést igényelt a mintaobjektumok elhelyezése 

(szkennertől mért távolság és a lézersugárral bezárt szög), különösen 

méreteik eltérése miatt, annak érdekében, hogy a különböző beesési 

szögek ne befolyásolják a vizsgálat eredményét. Az elemzést, az emberi 

hibák minimalizálása érdekében saját fejlesztésű szoftverrel végeztem 

(29. ábra). 

 

29. ábra: A feldolgozó szoftvert blokkvázlata. 

Megelőző lépésként a különböző anyagok pontfelhői által lefedett 

térrészek metszetét kell leképezni, hogy minden anyagról a közel azonos 

mérési paraméterek mellett felmért pontok, pontfelhő részletek legyenek 

vizsgálhatóak. Ennek a közös térrésznek, "ablaknak" a birtokában az 

egyes mérési eredmények ugyanolyan méretűre vághatók. Ezt követően 

az egyes pontfelhő-kivágatok elemzése (minden anyag esetén 1 dm2), 

majd a paraméterek rögzítése következik. Az eredmények a 7. 

táblázatban láthatók. 

Mint látható az adott laboratóriumi körülmények között a legnagyobb 

intenzitás értékeket a tégla esetében, a legkisebbeket az acél esetében 

rögzítettem. Megfigyelhető továbbá, hogy az egyes anyagok vizsgált 1 

dm2-es területén szignifikáns különbség nem fedezhető fel a pontok 

számában. 

Az elemzés eredményének pontos értelmezése szempontjából fontos 

kiemelni, hogy a vizsgálatban részt vevő anyagok sorrendje csak a 

vizsgált teszttárgyak esetén érvényes. Mint ahogy a következő fejezetben 

olvasható, az adott anyag színe jelentősen befolyásolhatja a visszavert 

Mérési 
eredmények 

betöltése 

Az adott 
anyagról készült 
pontfelhő vágása 

Elemzés (pontok 
száma, 

intenzitás) 

Eredmények  
rögzítése 
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sugár intenzitását, melyre még számos anyagi jellemző (például érdesség) 

hat. 

Anyag 
Pontok 

száma 

Intenzitás 

Min. Max. Medián Átlag 

Acél 3621 0,133 0,195 0,145 0,147 

Beton 

(festett) 
3626 0,141 0,227 0,188 0,186 

Beton 3598 0,172 0,227 0,199 0,198 

Fahús 3597 0,168 0,25 0,203 0,204 

Fakéreg 3590 0,184 0,254 0,215 0,216 

Fa hasáb 3596 0,199 0,254 0,227 0,226 

Nyers fa 3597 0,203 0,231 0,231 0,232 

Lakkozott fa 3652 0,203 0,270 0,246 0,246 

Tégla 3597 0,227 0,281 0,250 0,251 

7. táblázat: Visszaverődési értékek és pontsűrűség különböző anyagok esetén. 

A felmérendő objektumot jellemző egyes anyagi tulajdonságok közül 

vizsgálataim kiterjedtek még az adott tárgy színének a visszavert sugárra 

gyakorolt hatásának elemzésére. Az elemzés érdekében egy matt fekete, 

szürke és fehér festékkel bevont falapot vizsgáltam (30. ábra). A 

várakozásoknak megfelelően a legjobb paramétereket a fehér szín 

esetében kaptam, míg a legrosszabbakat a fekete rész vizsgálatánál. A 8. 

táblázatban a kiértékelés numerikus eredményei láthatók.  

Szín 
Pontok 

száma 

Intenzitás 

Min. Max. Medián Átlag 

Fekete 3619 0,035 0,129 0,086 0,085 

Szürke 3640 0,156 0,211 0,180 0,181 

Fehér 3640 0,207 0,258 0,231 0,232 

8. táblázat: Visszaverődési értékek és pontsűrűség különböző színek esetén. 

Az utófeldolgozási folyamatot ebben az esetben is a lehetséges minimális 

manuális beavatkozással, a korábban alkalmazott, saját fejlesztésű 

szoftver segítségével végeztem el. Ennek megfelelően a kiértékelő 
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szoftver a különböző területek kijelölése után (ami jelen esetben egy, az 

adott színhez tartozó vízszintes, valamint egy, mindhárom szín esetében 

azonos magassági szögtartomány megadását jelenti) 1 dm2 területen 

vizsgálta a visszaverődött pontok számát és azok intenzitás értékeit.  

 

30. ábra: A hatásvizsgálathoz felhasznált teszt objektum. 

Jól látható, hogy a fehér szín esetén közel háromszoros a visszavert jel 

átlagintenzitása a feketére festett anyaggal szemben. Ez alátámasztja a 

földi lézerszkennelési technológia korai szakaszában tapasztalható 

"vakságát" a fekete színre [23]. 
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4.4 A laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek 

értékelése  

Amellett, hogy a földi lézerszkennerekkel végzett laboratóriumi 

vizsgálatok eredményeinek elsődleges felhasználási területe a technológia 

alkalmazhatóságának vizsgálata, fontosnak tartom kiemelni az 

eredmények egy másik, lehetséges alkalmazási területét. 

Az egyes laboratóriumi elemzések eredményei nagymértékben 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a technológia jelenlegi felhasználói még 

pontosabban felkészüljenek a méréseikre akár már a méréstervezés 

során; annak ellenére, hogy vizsgálataim nagy része csak az adott 

körülmények között és az adott műszerre érvényes, hiszen a 45°-os, vagy 

annál nagyobb magassági szög esetén fellépő növekvő Z irányú középhiba 

vagy a fekete szín hatása valószínűleg minden időméréses műszernél 

tapasztalható - még ha eltérő mértékben is. Különösen fontosak lehetnek 

az előző fejezetekben ismertetett eredmények olyan helyzetben, ahol ezek 

a mérést befolyásoló tényezők együttesen lépnek fel.  

Fontos eredménynek tartom továbbá, hogy a vizsgálatok és azok 

eredményei széles spektrumban mutatják be a földi lézerszkennelés 

előnyeit és hátrányait, ezáltal a technológia leendő felhasználóinak 

segítséget nyújtva az adatnyerési technológia megfelelő kiválasztásában.  
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5 Gyakorlati alkalmazások  

4. Tézis: Igazoltam, hogy a földi lézerszkennelés, mint aktív távérzékelési 

technológia sikeresen alkalmazható hidak terheléspróbáinál, a 

lézerszkennelés nyers adataiból levezetett eredmények és a hagyományos 

mérési eljárásokkal nyert eredmények összevetése alapján. Emellett 

bemutattam, hogy földi lézerszkenneléssel olyan szerkezeti elemekről is 

nyerhető információ, amelyek mérése nehézkesen kivitelezhető 

hagyományos eljárásokkal.  

 

A földi lézerszkennelés az előző fejezetekben részletezett vizsgálatok 

során bebizonyította, hogy a gyártók által közölt pontosság-adatok 

helytállóak, így a mérések elérhető pontosságáról megbizonyosodtam. A 

technológia igazi vizsgálata azonban a valós körülmények között végzett 

felmérések, ezen adatok kiértékelése és más adatnyerési technológiákkal 

mért referenciaadatokkal történő összehasonlítása mellett teljesedik ki.  

5.1 Hidak terheléspróbái 

Az utóbbi években, az elmúlt évtizeddel összevetve, számos 

magyarországi híd került felújításra (például Szabadság híd, Margit híd), 

emellett örvendetes tény, hogy új hidak (például Megyeri híd, autópálya 

hidak) is épültek.  

Az egyes hidak strukturális átalakítását vagy építését követően az új 

átkelőt terheléspróba alá kell vetni. Ezzel a vizsgálattal igazolható, hogy 

az adott szerkezet szélső terhelés mellett is stabil állapotban marad, 

illetve a maradó alakváltozás nem lépi túl a megengedett értéket. 

A terheléspróba meghatározott forgatókönyv szerint zajlik, amely az 

úgynevezett teherállások egymás utáni sorozatából áll össze. Minden 

egyes teherálláshoz tartozik egy mértékadó lehajlási görbe, melyet a 

szakemberek előre meghatároznak. Az egyes teherállásokban különböző 

tömegű (24, 30 tonnás) teherautók biztosítják a megfelelő terhet. Miután 
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a teherautók a forgatókönyv szerinti, előre kijelölt helyükön megállnak, 

különböző mérési módszerekkel, felsőrendű szintezéssel, nyúlásmérő-

bélyegekkel, mérőállomásos mérésekkel meghatározzák a híd terhelés 

alatti alakját. A kiinduló állapotot ("null-mérést") összevetve a terhelés 

alatti alakkal megkapható a híd elmozdulása és feszültségei bármelyik 

mérésre előzőleg kijelölt, dedikált pontban. Meghatározott számú 

teherállás után ismét terheletlen állapotban kerül felmérésre a híd. Az 

ilyen üres teherállások célja az, hogy a megelőző teherállások hatására a 

szerkezetben fellépő maradó alakváltozásokat meghatározzák.  

A fent említett adatnyerési technológiák azonban csupán pont jellegű 

információkat képesek szolgáltatni, így a szerkezet nem mért pontjaiban 

elmozdulás érték csupán matematikai (interpolációs) módszerekkel 

vezethető le. Ezzel szemben a földi lézerszkennelés felület jellegű 

szemlélete a szerkezet adott álláspontból látható részéről szignifikánsan 

nagyobb pontmennyiséget és pontsűrűséget biztosít, így a levezethető 

elmozdulás értékek száma is jelentősen nagyobb.  

A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszéken első alkalommal 2006-ban 

végeztek mérnökgeodéziai célú, azon belül is terheléspróbán végrehajtott, 

földi lézerszkenneres méréseket. A dunaújvárosi Pentele hídnál, egy 

álláspontból végzett mérések eredményei, melyek a híd állásponthoz 

közeli elemeiről készültek, jól korreláltak a hagyományos geodéziai 

mérések eredményeivel [15][28]. A műszertől távolabbi szerkezeti 

elemekről azonban a távolság és a kedvezőtlen lézersugár beesési szögek 

miatt kevesebb pont verődött vissza, valamint a kiértékelést zavaró lézer 

jelszóródás jelensége lépett fel, mely az adott részeken megnehezítette a 

híd szerkezeti elemeinek modellezését és így az elmozdulások 

meghatározását [26]. 

Ezen pozitív eredmények hatására és az itt fellépő problémákat 

figyelembe véve indultak el a földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú 

alkalmazásainak terepi vizsgálatai.  
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5.1.1 A hagyományos mérési technológiák és a szolgáltatott 

eredmények 

Mint a fejezet elején olvasható, a hagyományos geodéziai eszközök 

képezik a hidak terheléspróbáinál alkalmazott mérési technológia gerincét. 

Emellett speciális szenzorok segítik a lezajló folyamatok még pontosabb 

rögzítését, a híd mozgásának még pontosabb modellezését. Azonban ezek 

az adatgyűjtési eljárások csupán egy, általában előre meghatározott 

pontról képesek információt adni.  

A hidak terheléspróbájánál alkalmazott felsőrendű szintezés, az egyes 

teherállások rövid időtartama miatt, számos műszert és így számos 

mérést végző csapatot igényel. Általánosságban elmondható, hogy az egy 

csapat által mért pontok száma nem haladja meg a tízet, ez a szám 

azonban a legtöbb esetben a híd hosszának (vagy támaszközének) 

függvénye. Minden mérést végző csapat három emberből áll: a mérést 

végző műszeresből, a szintezőlécet tartó figuránsból és egy jegyzőkönyv-

vezetőből.  

Ennek fényében könnyen belátható, hogy egy nagyobb híd esetén tetemes 

műszer- és emberi erőforrás igénnyel kell számolni a terheléspróba 

megtervezésekor. 

Ezzel szemben a földi lézerszkennelés esetében egy álláspontból is 

jelentős terület fedhető le, így kisebb szerkezetek (akár hidak) esetén 

akár egy álláspontból rögzítetők az egyes teherállások. Azaz a 

technológiának köszönhetően növelhető a költséghatékonyság.  

A főtartók dedikált pontokban történő mozgásának vizsgálata mellett a 

szerkezet (például pilonok) háromdimenziós mozgását geodéziai 

mérőállomásokkal mérik. Ehhez a szerkezeti elemek tetején, a földi 

lézerszkennelésben alkalmazott prizmákhoz hasonlatos geodéziai fóliákat 

helyeznek el. Az ezekre történő mérések szintén pontszerűek. A Megyeri 

híd közel 100 méter magas pilonjainak felületét figyelembe véve azonban 

könnyen előfordulhat, hogy valamilyen jellemző helyről nem szolgáltat 

információt ez az eljárás.  
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5.1.2 Megyeri híd 

A Megyeri híd főtartóinak függőleges elmozdulását a befolyási (északi) és 

kifolyási (déli) oldalon 10-10 műszerállásban, Zeiss Ni007 (31. ábra) és 

MOM Ni A31 típusú felsőrendű szintezőműszerekkel mérték. A közel 

100 m magas pilonok hídtengely irányú mozgását geodéziai (Leica 1200-

as sorozat) mérőállomással, a pilonok tetején elhelyezett mérőbélyegekre 

(2-2 db) való méréssel határozták meg. Emellett a kijelölt pontokban a 

szerkezet alakváltozását elektromos nyúlásmérő ellenállások (bélyegek) 

segítségével rögzítették. 

 

31. ábra: Zeiss Ni007 felsőrendű szintezőműszer. 
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A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék által a Pentele hídnál földi 

lézerszkennerrel végzett mérés tapasztalatai alapján, valamint a Megyeri 

híd méreteiből adódóan két álláspontot létesítettünk és párhuzamosan két 

szkennerrel mértünk. Sajnos a természeti adottságok miatt egyik oldalon 

sem volt lehetőség a hídtól megfelelő távolságra lévő, stabil, a hídra jó 

rálátást biztosító álláspontból elvégezni a méréseket. 

Az egyik műszer (Riegl LMS Z420i) a pesti oldalon, a másik (Riegl LMS 

Z390i) a Szentendrei szigeten került elhelyezésre, 50, illetve 35 méter 

(merőleges) távolságra a hídtól, a mederhíd szélei közelében (33. ábra). 

A mérést 2008. augusztus 23–án 19 órától 22 óráig végeztem. A 15 

teherállásból lézerszkenneléssel csak az első 4 teherállás felvétele történt 

meg (32. ábra); heves esőzés miatt a mérést meg kellett szakítani. 

Az egyes teherállások: 

1. Nullmérés, terheletlen állapot. 

2. A híd terhelése a pilonok és a part közti szakaszon (12-12 db 42 

tonnás teherautóval). 

3. A híd terhelése a pilonok között (24 db teherautóval). 

4. Maradó alakváltozás mérése, terheletlen állapot. 

 

32. ábra: A Megyeri híd földi lézerszkenneléssel mért teherállásai (1-4): a fekete 

téglalapok a terheket (teherautókat) jelölik. 
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A két műszer az 1. táblázatban látható paraméterekkel végezte a mérést. 

A pontok számára és pontsűrűségre kiható felbontást az egyes 

teherállásokban a pályalemez mozgásának mérésére alkalmazott 

felsőrendű szintezés időigénye alapján állítottam be. 

 Pest (Riegl LMS Z420i) 

mérés mérési idő felbontás pontszám 

áttekintő 1'30" 0,20˚ 716 604 

részletes 21'41" 0,03˚ 5 756 028 

 Sziget (Riegl LMS Z390i) 

áttekintő 1'29" 0,20˚ 713 216 

részletes 21'14" 0,03˚ 6 407 291 

9. táblázat: A Megyeri hídnál végzett mérések paraméterei. 

A nagy pontszámnak és a felbontásnak köszönhetően a feldolgozatlan 

pontfelhők térbeli megjelenítése is lehetőséget ad alapvető 

mozgásvizsgálati vagy deformációs tendenciák megállapítására, vizuális 

elemzésre (34. ábra, 35. ábra). 

 

33. ábra: Eredmény pontfelhő a Megyeri hídról az álláspontok jelölésével. 
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A már tisztított pontfelhőket bemutató ábrákon jól látható, hogy a két 

álláspontból végzett mérés eredményeként könnyen felismerhetők még 

olyan viszonylag kisebb méretű szerkezeti elemek is, mint a kábelek vagy 

kandeláberek. A műszerek elhelyezésénél említett okok miatt a 

műszerektől távolodva az egységfelületen értelmezett pontsűrűség 

csökkent, melyet tovább rontott a kedvezőtlen beesési (túl hegyes) 

szögek okozta lézer pontjel szóródás (lásd 4.2 fejezet). Ezen kívül a híd 

közepén a hídszekrény oldala még felületkezelés előtt állt. A híd acél 

anyagáról sokkal kisebb intenzitással verődtek vissza a sugarak (a 

felületkezelés jelen esetben homokfúvás, ami lézerszkennelési 

szempontból kiváló képességekkel ruházza fel az acélfelületet), ahogyan 

ezt a 4.3 fejezet részletesen bemutatja. 

A 34. ábra jól mutatja, hogy a sziget oldali pilon környékén a pályalemez 

alatt két szerelőállvány volt a hídszekrényhez erősítve, ezek a viszonylag 

nagyméretű objektumok kitakarásukkal a híd alsó kereszttartóinak 

azonosítását akadályozták. 

Az alábbi ábrákon a fekete pontok a nullmérés eredményei (terheletlen 

állapot), míg lila színnel a 2. teherállásban mért pontfelhőket jelöltem. 

 

34. ábra: A Megyeri híd terheléspróbájának 2. teherállása 

(fekete – terheletlen-, lila – terhelt állapot) 
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A 34. ábra nézőpontja a pilonok mozgásának elemzését teszi lehetővé. A 

2. teherállásban a pilonok part felőli oldalán volt a terhelés, az átnézeti 

képen is jól láthatóan a pilonok a partok felé mozdultak el (a pilonok belső 

oldala fekete, a külső lila).  

A 35. ábra a pályalemez mozgását mutatja, jól láthatóan a 2. teherállás 

felmérésének pontjai egyértelműen a terheletlen állapot pontfelhője alatt 

helyezkednek el.  

A fentieknek megfelelően, a 3. teherállásban, amikor a hidat a pilonok 

között terhelték, a pilonok egymás felé dőltek és a pilonoktól part felé eső 

pályalemez szakaszok felfelé mozdultak el. 

A 4. teherállás szintén egy terheletlen állapot, amely a híd maradó 

alakváltozásainak kimutatását célozza.  

 

 

35. ábra: A Megyeri híd terheléspróbájának 2. teherállása, perspektív nézet 

 (fekete – terheletlen-, lila – terhelt állapot). 

E teherállás pontfelhői természetesen nagyon közel esnek a nullmérés 

pontjaihoz, mégis észrevehető, hogy a 3. teherállás után a pilonok még 

mindig, ha sokkal kisebb mértékben is, egymás felé dőlnek. 
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A további elemzések során az elsődleges feladat tehát a vizsgált 

területeken a híd egyes részeinek, elemeinek modellezése. Ez történhet 

manuális módon (pl. jól kirajzolódó él modellezése görbeillesztéssel) vagy 

automatikusan. Ahhoz, hogy az automatikus feldolgozás eredményeit 

érdemben használni tudjuk, fontos szem előtt tartani, hogy adott esetben 

manuális (pl. CAD környezetben) ellenőrző mérések válhatnak 

szükségessé. 

A technológia adta felmérési pontosság teljes kiaknázásához azonban nem 

elegendő a pontfelhőket szemrevételezéssel elemezni, a pontfelhőn, illetve 

az abból levezetett modellen méréseket kell végezni. A földi 

lézerszkennelés a felmérő és kiértékelő személytől kevésbé függ, mint a 

hagyományos mérési eljárások, mivel a felmérés során nem előre 

meghatározott pontokat mérünk, hanem a tér egy szegmensét és benne 

az összes olyan objektumot, melyekről a lézersugár visszaverődik. 

Elmozdulás esetén emiatt rendkívül nehéz két állapotban ugyanannak a 

pontnak az azonosítása. Ezt áthidalandó, a pontfelhőre általában sík vagy 

térbeli geometriai elemeket (például kábel esetén vonalszakaszt vagy  

-szakaszokat, esetleg hengert vagy hengereket) illesztenek és ezen 

elemek viselkedését, egymáshoz viszonyított helyzetét vizsgálják. 

Speciális esetben, dedikált pontot is vizsgálhatunk földi lézerszkennerrel, 

amennyiben azt korábban, az illesztőpontoknál is alkalmazott nagy 

visszaverő képességű fóliával megjelöljük. 

Az eredmények értékeléséhez a pályalemez függőleges mozgását mérő 

felsőrendű szintezés eredményeit tekintettem referenciának. A felsőrendű 

szintezés még az adott, optimálisnak nem mondható körülmények között 

biztosított 1 mm-es középhibájához képest a földi lézerszkenneres mérés 

jellemző középhibája a gyári specifikáció szerint ±5 mm, melyet a 

Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék független, laboratóriumi 

mérése korábban igazolt [30]. A szintezés eredményeit a lézeres mérés 

eredményeivel összehasonlítva megállapítható, hogy azok jól korrelálnak 

(36. ábra).  
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Az egyes pontokban található eltéréseknek legfőbb okai, a már 

említetteken túl, a következők: 

 A szintezés során diszkrét pontok elmozdulását mérik, 

lézerszkennelésnél a pontfelhőre illesztett egyenesek, ívek, 

háromdimenziós testek elmozdulását. 

 Szintezéssel közvetlenül az útpálya függőleges irányú mozgását 

mérik, a földi lézerszkennerrel mért pontfelhőn a hídszekrény oldala 

és alja látszik, a pályalemez alatti kereszttartókra illesztett ívek 

segítségével mérjük a pályalemez mozgását. 

 A teherállások szintezése alatt a lézerszkenner a mederhidat az 

egyik parttól a másik partig (0,03°-os szögfelbontással) 

hozzávetőlegesen 22 perc alatt mérte fel. A híd a terhelés során 

alakváltozásokat szenved, azaz a lézerszkennelt állomány a 

szintezéshez hasonlóan nem pillanatképet ad, hanem "tartalmazza" 

a híd mérés során szenvedett alakváltozásait is. 

 

36. ábra: Összesített eredmények. 

A befolyási oldal szintezési és lézerszkennelési eredményeinek 

összevetéséből érdekes következtetést lehet levonni. A teherállások 

mérése során, miután a teherautók elfoglalták helyüket, oldalanként a 



Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása 

76 

pályákon egyidőben (!) 10-10 állásponton felsőrendű szintezést hajtottak 

végre, mely körülbelül 25 percig tartott. A szintezési jegyzőkönyvekből is 

kitűnik, hogy a híd eközben még mozgott, azaz a mérési intervallum 

elején és végén nem ugyanaz az alakja! Az eredmények alapján 

megállapítható, hogy azon az oldalon, ahol a szkennelés kezdődött 

(befolyási oldal esetén a pesti oldalon), az eredmények jobban korrelálnak 

a szintezési eredményekkel. 

A lézerszkennelésből levezetett függőleges elmozdulás értékeket a 

szintezésből származó eredményekkel összevetve a második teherállásban 

az átlagos eltérés és a középhiba a befolyási oldalon 8,6 és 11,0 

milliméterre, a kifolyási oldalon 8,1 és 9,5 milliméterre adódik. Ebben a 

teherállásban a maximális függőleges elmozdulás értéke a befolyási 

oldalon 122,7 milliméter, a kifolyási oldalon 127,1 milliméter. A harmadik 

teherállásban a befolyási oldalon 10,0 és 11,6 milliméterre, a kifolyási 

oldalon 2,1 és 2,4 milliméterre adódnak az átlagos eltérés és a középhiba 

értékek, míg a maximális függőleges elmozdulás a befolyási oldalon 285,3 

milliméter, a kifolyási oldalon pedig 290,4 milliméter. 

A felmérés közben tapasztalható elmozdulás, a mérési körülmények 

(éjszakai mérés, sok műszerállás és lécleolvasás) és az elmozdulások 

(dm-es) nagyságrendje miatt a lézerszkennelés biztosította pontosság 

alapvető mérnökgeodéziai alapelveket és gyakorlati szempontokat 

figyelembe véve, elegendőnek értékelhető a híd mozgásának 

felméréséhez. 

A híd közepén tapasztalt kisebb pontsűrűség és pontosság miatt e szakasz 

kiértékelését elvetettem. 

A lézerszkennelés terhelésvizsgálatok során való alkalmazásának 

jelentősége nem a pályalemez vizsgálatában emelkedik ki, hiszen arra a 

jól bevált szintezés is alkalmazható. Ennek ellenére az adatok megfelelő 

szintű korrelációja is jól bizonyítja a technológia létjogosultságát a 

mérnökgeodézia terén. 

A továbbiakban olyan példákat mutatok be, melyeket hagyományos 

geodéziai módszerekkel nem, vagy csak rendkívül költséges módon 
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lehetne megmérni, elvégezni, hiszen a lézerszkennelés előnyei a 

terhelésvizsgálatok során ezeken a területeken domborodnak ki. A  

37. ábra a pesti pilon part felőli oldalára legjobban illeszkedő referencia 

síkhoz viszonyított eltéréseket ábrázolja, azaz megfigyelhető a pilon 

keresztmetszetének változása a terheletlen állapotban (bal oldali, nagy 

kép). 

A 2. és 3. teherállásokban jól megfigyelhető a pilon part irányú és azzal 

ellentétes dőlése (37. ábra, jobb oldali képek).  

 

37. ábra: A pesti oldalhoz közelebbi (6.) pilon alakja, eltérések a referenciasíkhoz képest 

[m]. 



Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása 

78 

A lézerszkennelt pontfelhő pontsűrűsége és felbontása lehetővé teszi a 

kábelek modellezését és így a kábelmozgások kiértékelését is. Ez olyan 

alkalmazási terület, melyet geodéziai módszerekkel nem mértek, és csak 

körülményesen mérhettek volna a terhelésvizsgálat során. A 38. ábra a 

pesti pilon befolyás oldali kábeleinek elmozdulásait ábrázolja a 

nullmérésben felvett terheletlen állapothoz viszonyítva. 

Jól látható, hogy a legnagyobb alakváltozást, illetve a terheletlen 

állapotban felmért kábelhelyzethez viszonyított legnagyobb elmozdulást a 

leghosszabb kábelek szenvedték. A pilon különleges, A betű formája miatt 

a kábelek nem egy síkban helyezkednek el, ezért a tónusos 

reprezentációiban azok térbeli elmozdulásai kerültek feltüntetésre. 

 

 

38. ábra: Kábelek mozgása a 3. teherállásban [m]. 

Az eltérések pontos meghatározásához, akárcsak a pályalemez esetén, 

nem elég a pontfelhőt, vagy a pontfelhő segítségével előállt modellt 

vizsgálni, hanem célszerű meghatározott pontokon konkrét elmozdulás 
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értékeket megmérni. Ezt a kábelek függőleges síkon értelmezett 

vetületével végzett mérésekkel valósítottam meg. 

A kábelek elmozdulásai tetszőleges pontokban mérhetők akár CAD 

rendszerben is. A nullmérési állapotukhoz képest a kábelek felezőpontjain 

felvett keresztmetszetekben az elmozdulások kerültek kiértékelésre.  

A kábeleket reprezentáló görbék a kábelek pontfelhőire illesztett hengerek 

pályalemezhez legközelebb eső élei (39. ábra). Természetesen ezek nem 

a legnagyobb elmozdulások, azok kiértékeléséhez a kábelek alakját 

legjobban közelítő függvényeket kell elemezni [26]. 

 

 

39. ábra: Kábelek elmozdulásai a 2. teherállásban. 

A fenti példa azt hivatott csupán szemléltetni, hogy az utófeldolgozási 

folyamatnak köszönhetően az eredmények akár a tényleges mérést 

követően is elemezhetőek, valamint azt, hogy a numerikus adatok 

levezetéséhez nem feltétlenül szükséges professzionális lézerszkennelt 

pontfelhő feldolgozására alkalmas szoftver. 

A Megyeri hídnál végzett mérés eredményeit összefoglalva kijelenthető, 

hogy a földi lézerszkennelés eredményeiből levezetett dedikált pontokban 

mért függőleges elmozdulás értékek jól korreláltak a független, 

referenciának tekintett felsőrendű szintezés eredményeivel. 

Emellett fontos kiemelni, hogy a technológia segítségével számos olyan 

érték került megmérésre, melyeket a hagyományos eljárásokkal nem 

rögzítettek, mint például a kábelek elmozdulása.  

Ezen értékekből levezetett eredmények is a földi lézerszkennelés 

mérnökgeodéziai célú alkalmazhatóságát támasztják alá. 
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5.1.3 Szabadság híd 

A budapesti Szabadság híd kisebb mérete (legnagyobb támaszköz 170,75 

m, teljes hosszúság 333,6 m) és a várható elmozdulások kisebb mértéke 

miatt a híd csupán egy álláspontból került felmérésre annak pesti oldalán, 

attól északra. A műszer a hídtól közel 100 m merőleges távolságban 

helyezkedett el.  

A mérésre 2008. december 17-én 21 órától került sor. A téli időpont 

ellenére nem a hőmérséklet (a földi lézerszkennerek 0 °C alatti használata 

ugyanis nem javasolt a műszerben található finommechanikai eszközök 

esetleges károsodása és a szkenner üzemi hőmérsékletének nehézkes 

biztosítása miatt), hanem a csapadék (eső) okozott gondot. A szkenner 

(amely a labormérések során is alkalmazott Riegl LMS Z420i) végül egy 

autó csomagtér-fedele alatt került felállításra, amely megvédte a műszert 

a lehulló csapadéktól. A műszert tápláló akkumulátort és a vezérlő 

számítógépet a csomagtérben helyezten el (40. ábra). Szerencsére az eső 

intenzitása és az esőcseppek mérete nem zavarta olyan mértékben a 

lézersugarak visszaverődését, hogy ezzel feldolgozhatatlanná váltak volna 

az egyes teherállásokról készült pontfelhők. 

 

40. ábra: A Szabadság híd mérése. 
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Lézerszkenneléssel a december 17-i statikus mérések első 6 teherállása 

került felmérésre (az ábrán szereplő 5. teherállás kimaradt) (41. ábra). 

 

41. ábra: A lézerszkenneléssel felmért teherállások. 

Az egyes teherállások: 

0 nullmérés, terheletlen állapot, 

1 11 teherautó, féloldalas teher, budai pilon közelében, 

2 22 teherautó, budai pilon közelében, 

3 32 teherautó, teljes terhelés, 

4 terheletlen állapot, maradó alakváltozások mérése, 

6 22 teherautó, pesti pilon közelében. 

A műszer az alábbi paraméterekkel végezte a mérést (10. táblázat). 

Ebben az esetben is a szintezés időigényéhez igazítottam a mérési 

paramétereket.  
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 Riegl Z420i 

 idő felbontás pontszám 

áttekintő mérés 1' 30" 0,20˚ 102 290 

részletes mérés 14' 35" 0,03˚ 1 429 796 

10. táblázat: A mérés paraméterei. 

Az eredményként kapott pontfelhő a nagy felbontásnak köszönhetően 

önmagában szemlélve is visszaadja a szerkezet sajátosságait, 

fotorealisztikus hatást kelt. A 42. ábra az eredményül kapott, nyers 

pontfelhőt ábrázolja magasság szerinti színezéssel. 

 

42. ábra: Eredmény pontfelhő. 

Mivel az útpálya a műszer számára nem volt belátható, a feldolgozás 

során nehézséget okozott a pályalemez modellezése, azaz az álláspontból 

látható olyan szerkezeti elem kiválasztása, ami a pályalemezzel együtt 

mozgott és a pontfelhőben is jól azonosítható. Végül a híd 

járdakorlátjának mozgását vizsgáltam és hasonlítottam össze a szintezés 

eredményeivel. 

Ahogy a 43. ábra mutatja, a lézerszkennelés eredményeiből levezetett 

pályalemez elmozdulások jól korrelálnak a szintezésből számolt 

elmozdulás-értékekkel: a harmadik teherállásban a szintezési és a 
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szkennelésből nyert eredmények összevetése alapján az áltagos eltérés 

értéke 2,0 milliméterre, a középhiba 2,6 milliméterre adódott, míg a 

szintezéssel mért maximális lehajlás értéke 107,0 milliméter. 

Mivel a Szabadság híd esetében csak egy álláspontból történtek mérések, 

így megbízhatóan kiértékelhető (modellezhető) pontsűrűség csak a 

műszer közelében adódott, ez az oka annak, hogy a hídnak csak a 

szkenner közelébe eső felének lehajlása került kiértékelésre. 

 

 

43. ábra: A szintezés és a lézerszkennelés eredményei a 3. teherállásban. 

A Megyeri hídhoz viszonyítva kisebb és merevebb Szabadság híd esetében 

nincs lehetőség más módszerekkel nem mért elmozdulások kiértékelésére, 

ezért megvizsgáltam terhelt állapotban a terhet alkotó teherautók 

pontfelhőit. A teherautók aktuális teherállásban elfoglalt helye utólagosan 

elemezhető, a különböző teherállások pontfelhőit egymásra vetítve a 

különbségek megállapíthatók. 
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44. ábra: A teherautók helyének összehasonlítása a különböző teherállásokban. 

Ahogy a 44. ábra mutatja, előfordult, hogy a hídtengelyre merőleges 

irányban több mint fél méteres eltérés adódott egy teherautó két 

különböző teherállásban elfoglalt helye között. Ennek az elemzésnek a 

fontosságát mutatja, hogy segítségével a terhelés modellje finomítható, 

hiszen az esetenként deciméteres nagyságrendű pozícióbeli eltérések (a 

megkívánt és ténylegesen elfoglalt helyzet között) a terhelési modellt is 

változtathatják [9]. 
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5.1.4 Szebényi völgyhíd 

A Szebényi völgyhíd felmérését a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Karával együttműködésben végeztem. 

A viadukt próbaterhelésének első 8 teherállását rögzítettük 

lézerszkenneres felméréssel. A felméréshez a Geoinformatikai Kar hideg 

időjárásban is működő (a mérés -4 °C körüli külső hőmérséklet mellett 

zajlott), nagy pontosságú (távmérési pontossága 4 mm) Leica C10 

lézerszkennerét használtuk. A próbaterhelést két álláspontból mértük. Az 

első hat teherállást (az ötödik, terheletlen állapot kivételével) a 9-10-es 

nyílásköz felénél, a hídtól 20 méterre (45. ábra), majd a hetedik, 

nyolcadik és kilencedik teherállást a 6-7-es nyílásköz alatti álláspontból 

(46. ábra). 

 

45. ábra: Az első álláspontból felmért teherállások. 

Az időjárási körülmények és a láthatósági viszonyok miatt mindkét 

álláspontból a híd közeli (150 méteren belüli) pontjait vettük fel. A kis 

távolságokból adódó nagy pontsűrűség miatt már a nyers pontfelhő is 

valósághű képet ad (47. ábra). 
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46. ábra: A második álláspontból felmért teherállások. 

A mérés megkezdésekor szembesültünk a hajnali köd okozta hibás mérési 

eredmények problémájával. Amennyiben a terhelés teljes időtartama alatt 

hasonlóak maradtak volna a körülmények, a feldolgozási folyamat 

időigénye megsokszorozódott volna és az esetleges eredménytelen 

kiértékelés lehetősége is fennállt volna. 

A speciális mérési körülmények (a híd nem egy széles vízfolyáson, hanem 

egy járható völgyön ível át) remek lehetőséget adtak arra, hogy a Leica 

C10-es műszer egyik nagy előnyét, a majdnem teljesen (270°) lefedett 

magassági szögtartományt kihasználjuk. Ezen belül is azt a technológiai 

megoldást, amivel kiegészítő eszközök nélkül is lehetőség nyílik a 

szkenner felett található objektumok mérésére. Nem számoltunk azzal a 

nehézséggel, hogy a műszer saját kijelzőjén történő mérési 

szögtartomány megadása ilyen esetben időigényes folyamat, amelyet a 

terheléspróba feszes menetrendje mellett nem volt időnk véghezvinni. 

 

47. ábra: Nyers pontfelhő. 

A korábbi próbaterheléseknél (lásd 5.1.2 és 5.1.3 fejezetek) 

tapasztaltaknak megfelelően a lézerszkennelt pontfelhőből levezetett 
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függőleges elmozdulások jól korreláltak (cm-en belüli eltérések) a 

szintezési eredményekkel. A kis távolságokon tapasztalt viszonylag nagy 

elmozdulások azt eredményezték, hogy a lézerszkennelt pontfelhőn a 

maradó alakváltozások is kimutathatók voltak. A technológia biztosította 

pontsűrűség és a felmérési pontosság akár a nyers pontfelhők egymásra 

vetítésével is lehetővé teszi az elmozdulások kimutatását (48. ábra).  

 

48. ábra: A 3. és a 4. teherállás egymásra vetített pontfelhői. 

Természetesen a pontos elmozdulás értékek meghatározásához ebben az 

esetben is modellezésre (geometriai alakzatok pontfelhőre illesztésére) és 

a modellen végzett mérésekre volt szükség. Referenciaként ismét a 

próbaterhelés során végzett szélső pontosságú felsőrendű szintezés 

eredményei szolgáltak. A mért eredmények korrelációját a 3. teherállás 

szintezési és lézerszkennelési eredményeinek összehasonlításán keresztül 

mutatom be (49. ábra). 

A milliméteres nagyságrendű egyezésen kívül (a két módszerrel mért 

eredmények átlagos eltérése 3,7 milliméter; a szintezést hibátlannak 

tekintve a szkennelésből levezetett eredmények középhibája 4,0 

milliméter) megállapítható, hogy a lézerszkennelésből levezetett lehajlás 

eredmények durva hibával nem terheltek, nincsenek kiugró értékek, tehát 

a lézerszkenner és a felmérési körülmények által biztosított pontosság és 

pontsűrűség pontos modellezést tett lehetővé. 
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49. ábra: Eredmények a 3. teherállásból. 

Az egyes teherállásokban a szekrény mellett a pillérek (vagy a pillérek 

jellemző részeinek) felvételezésével lehetőség nyílik a pillérmozgások 

elemzésére. Példaként a 7-es számú pillér dőlésének adatai az egyes 

teherállásokban a 7. teherálláshoz, mint kiindulási állapothoz képest (a 

nullás, terheletlen teherállást még nem ebből az álláspontból rögzítettük): 

útpálya szintje alatt 8. teherállás 9. teherállás 

5 méterre 2,9 mm -3,8 mm 

10 méterre 2,3 mm -2,4 mm 

15 méterre 0,9 mm -0,8 mm 

11. táblázat: Pilonok dőlési adatai. 

A Szebényi völgyhíd esetén lehetőség volt két teherállást is a szekrény 

alóli álláspontból felmérni. Az eredmény pontfelhő segítségével a 

hídszekrény keresztmetszetében vizsgálhatók a lehajlásokban 

tapasztalható különbségek. 

A 7-es teherállásnál a 6-7 nyílásközben, a 7-es pillértől 10 méterre 6,9 

mm, 20 méterre 3,4 mm eltérés adódott, a hídpálya belső és külső oldala 

között, azaz a hídpálya belső oldala ennyivel nagyobb lehajlásokat 



Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása 

89 

szenvedett. A 8-as teherállásnál ugyanezek az értékek 6,2 milliméterre és 

2,1 milliméterre adódtak.  

 

50. ábra: A Szebényi völgyhíd szemmel is jól láltaható "hullámzása". 

Fontos kiemelni, hogy ennek az alulról történő felvételezésnek az 

időigénye nagyobb, mivel a szkenner nagyobb tartományt mér, így a 

felmért objektumnak is nagyobb felülete kerül szkennelésre. Így a 

szintezés időigénye által megszabott próbaterhelési tervhez igazodva vagy 

a felbontás, vagy a szkennelési terület csökkenésével lehet tartani a 

felmérési ütemtervet [7]. 

A 50. ábra jól mutatja, hogy a völgyhíd esetében a híd függőleges 

elmozdulásai szemmel is jól kivehetők voltak. A Szebényi völgyhíd mérése 

a földi lézerszkennelés számtalan új alkalmazási területére világított rá. 

Igazoltam, hogy az egyes teherállások hatása a szerkezet alatt felállított 

műszerállással is jól rögzíthető, sőt a pályáról (ahol a tradicionális 

eszközök dedikált pontjai találhatók) nem látható szerkezeti elemek 

alakváltozásai is vizsgálhatók. 
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5.1.5 A kiértékelésre kidolgozott eljárás összefoglalása 

Ebben a fejezetben az általam kidolgozott, hidak terheléspróbája esetén 

alkalmazható, földi lézerszkennerrel végzett mérési és kiértékelési eljárást 

mutatom be. 

A földi lézerszkennerrel végzett mérések a hidak terheléspróbájánál 

végzett más geodéziai (például felsőrendű szintezés) és egyéb mérnöki 

mérési eljárásoktól (például nyúlásmérő bélyegek) függetlenül, önállóan 

alkalmazható. Ennek köszönhetően az eredmények pontosságát igazoló 

adatoktól független mérési eredmények állnak rendelkezésre. Ezen 

független mérési eredményeket a referenciaként felhasznált (felsőrendű 

szintezési) adatokkal több ízben összehasonlítva igazolták a technológia 

nyújtotta eredmények pontosságosztályon belüli alkalmazhatóságát.  

Bemutattam, hogy földi lézerszkennelés alkalmazása esetén csekély 

számú álláspontból nagyméretű szerkezetek is megmérhetők, így 

költséghatékony felmérési eljárásnak mondható a hagyományos mérési 

eljárásokhoz képest. Az álláspontokon mért felület jellegű információkat 

felhasználva bemutattam, hogy olyan eredmények is levezethetők a 

tradicionális eljárások nyújtotta eredmények mellett, melyeket a 

hagyományos eljárásokkal nem, vagy csak igen költségesen és 

időigényesen lehetne megmérni. Ezek közé az eredmények közé tartoznak 

a pilonok dőlésének kimutatása a teljes felületen, aszimmetrikus lehajlás 

értékek vizsgálata adott keresztmetszetben, vagy az adott szerkezet 

kábelei elmozdulásának vizsgálata 

Kimutattam, hogy hidak terheléspróbája esetén, a technológia 

alkalmazásával a terhelés modellje tovább pontosítható, a terhet biztosító 

teherautók pontosabb pozicionálásával.  

Ezen eredmények fényében kijelenthető, hogy a földi lézerszkennelés a 

hagyományos technológiák kiegészítéseként sikerrel alkalmazható hidak 

terheléspróbáinál. 
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5.2 Hőhatás vizsgálat 

5. Tézis: Igazoltam a földi lézerszkennelés alkalmasságát acélszerkezetű 

hidak hőmérséklet-változás hatására elszenvedett alakváltozásainak 

kimutatására.  

 

Nagyméretű acél szerkezetek, például hidak esetében 

hőmérsékletváltozás hatására centiméteres vagy akár deciméteres 

nagyságrendű függőleges irányú elmozdulások keletkezhetnek.  

Ezen hatás kimutathatóságát elemeztem földi lézerszkenneléssel, aminek 

segítségével már kevés (jelen esetben kettő) álláspontból végzett 

felméréssel igazolható az adott szerkezet külső hőmérséklet hatására 

bekövetkező alakváltozása. Adott szerkezetet több éven keresztül 

vizsgálva pedig képet kaphatunk akár a szerkezet maradó 

alakváltozásáról. 

5.2.1 Erzsébet híd  

A terheléspróbák alatt szerzett pozitív tapasztalatok birtokában a földi 

lézerszkennelési technológia alkalmazhatóságát más mérnökgeodéziai 

feladatokban is kiértékeltem. Az egyik ilyen alkalmazás a 

hőmérsékletváltozás hatásának vizsgálata acél szerkezetű hidak esetén.  

A választás az Erzsébet hídra esett, melynek legnagyobb támaszköze 290 

méter, teljes hosszúsága pedig 378,6 méter.  

A hőmérséklet hatásának vizsgálata érdekében két mérés került 

végrehajtásra. A referenciának tekintett első mérést 2008. november 16-

án hajtottam végre. Két álláspontból került felmérésre a híd, az egyik 

álláspont a pesti (51. ábra), a másik a budai oldalon. A hőmérséklet a 

mérések időtartama alatt +5 °C volt. A méréseket éjjel végeztem, amikor 

a napközben általában zsúfolt hídon csekély volt a forgalom, aminek 

köszönhetően a mérést befolyásoló dinamikus tényezők hatása jelentősen 
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csökkent, továbbá az esetleges napsugárzás okozta hatás sem 

befolyásolja a mérést. 

Annak érdekében, hogy a későbbi mérések közös referencia rendszerben 

legyenek elemezhetőek, mindkét álláspont körül néhány pontsegítségével 

rögzítettem a koordináta rendszereket. A híd mindkét oldalán 6-6 darab 

pont került állandósításra. Az alaphálózatok a hídtól távolabb, 

hozzávetőlegesen 200 méterre kerültek kijelölésre, a kis beesési szögek 

okozta problémák megelőzése érdekében (az alkalmazott műszer ebben 

az esetben is a több száz méter hatótávolságú Riegl LMS Z420i volt). 

A második mérést 2009. augusztus 26-án végeztem, 22 °C hőmérséklet 

mellett. Az időpont ismét az éjjeli órákra esett, hogy a forgalom okozta 

dinamikus hatás és a napsugárzás a legkisebb mértékben befolyásolja a 

mérési eredményeket. 

 

51. ábra: Az Erzsébet híd a műszer szemszögéből, a pesti álláspontból. 

Az eredmények kiértékeléséhez a híd főtartó kábelét és pályalemezét 

modelleztem. Egy háromdimenziós vonalláncot illesztettem a téli, 

referencia mérés esetén meghatározott pontfelhő megfelelő elemeire  

(52. ábra), majd megismételtem ezt a lépést a nyári pontfelhő elemeivel 

is. A tartókábel egyes pontjainak elmozdulása nem tükrözte híven a kábel 

alakját, így a nyers eredményeket (53. ábra, kék és piros vonalláncok) 

másodfokú polinom illesztésével közelítettem.  
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52. ábra: Modellezett szerkezeti elemek. 

Az eredmények alapján a maximális eltérés (azaz a legnagyobb 

függőleges elmozdulás) a főtartó közepén tapasztalható és mértéke 12,8 

cm [6][7]. 

A kimutatott függőleges elmozdulás értékek jellemzésére a tartókábel és a 

függesztő kábelek csatlakozási pontjainál (30 db) vizsgáltam a μz 

értékeket (9), mindkét mérési epocha mindkét parti mérése esetén. Ennek 

alapján a Z koordináták maximális a priori szórása 12,4 milliméterre az 

átlagos a priori szórás 8,9 milliméterre adódott.  

Ezek után a híd középső szakaszára megvizsgáltam a két oldalról mért 

eredményeket. Eredményként a függőleges elmozdulás különbségek 

a posteriori középhibája 3,7 milliméter, egy mérés középhibája 2,6 

milliméter. 

Fontos kiemelni, hogy a levezetett numerikus érték független referencia 

mérések hiányában nehezen tekinthető etalonnak. A referenciamérések 

hiányának oka az, hogy a vizsgálat elsődleges célja a technológia 

alkalmazási területeinek bővítése, jelen esetben nagyméretű szerkezetek 

hőmérséklet-változás hatására bekövetkező alakváltozásának kimutatása.  
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53. ábra: A hőmérséklet változásának hatása az Erzsébet hídra. 

A méréseket jellemző pontossági mérőszámok mellett az egymást követő 

epochákban történő mérések koordinátarendszereit leíró statisztikai 

jellemzők, valamint a referenciamérések (és azok statisztikai mérőszámai) 

is elengedhetetlenek az alkalmazási területen nyert adatok numerikus 

értékeléséhez. Célom, hogy a jövőben kiterjesztem az itt részletezett 

vizsgálatot ilyen irányban is. 

Az eredmények tükrében, az előző bekezdésekben részletezett 

szempontokat figyelembe véve, kijelenthető, hogy sikeresen alkalmaztam 

a földi lézerszkennelést nagyméretű mérnöki szerkezet hőmérséklet-

változás hatására bekövetkező alakváltozásának kimutatására. Az 

eredmények további fontos tanulsága, hogy akár a hidak 

terheléspróbáinál alkalmazott modellek finomítására is alkalmas lehet az 

eljárás a hőmérsékleti paraméter figyelembevételével. 
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6 Összefoglalás 

A dolgozat célja, hogy a földi lézerszkennelés, mint az egyik legújabb 

adatnyerési technológia, mérnökgeodéziai célú alkalmazhatóságát 

megvizsgálja, igazolja. Ennek érdekében laboratóriumi vizsgálatokat és 

valós mérési körülmények melletti ipari felméréseket végeztem.  

A laboratóriumi elemzések kiterjedtek a vizsgálatban részt vevő műszer 

háromdimenziós pontosságára, a felmért objektum anyagának és színének 

hatásvizsgálatára, valamint a felmérési körülményektől függő beesési szög 

hatásának vizsgálatára. Ezek a tényezők különösen fontosak, hiszen 

alapvetően befolyásolják az adatnyerést, amelyből az adatfeldolgozási 

lépések során eredményeket állítunk elő. A feldolgozási lépések a legtöbb 

esetben utólagosan kerülnek végrehajtásra, így az eseteleges mérésből 

származó hibák elkerüléséhez elengedhetetlen a precíz mérés, amihez a 

fenti paraméterek nagymértékben hozzájárulnak. 

Minden műszergyártó saját laboratóriumi körülményei között határozza 

meg az adott műszer pontosságát. Az általam végzett laboratóriumi 

elemzések feldolgozására kidolgoztam egy eljárást, amivel földi 

lézerszkennerek háromdimenziós pontossága vizsgálható. Ezen eljárás 

eredményei, a vizsgált földi lézerszkennerek esetén, igazolták a gyártók 

által megadott pontosság értékeket. 

A felmért objektum hatásának vizsgálata során bebizonyosodott, hogy az 

építőmérnöki gyakorlatban legtöbbször alkalmazott anyagok élesen nem 

különíthetőek el a visszavert lézersugár tulajdonságait vizsgálva. 

A felmérésre kerülő tárgy színének hatásánál markáns eltérés 

tapasztalható a legsötétebb és a legvilágosabb szín között, emellett fontos 

tapasztalat, hogy a ma alkalmazott műszerek már közel azonos 

pontsűrűséggel képesek adatot szolgáltatni sötét és világos színű 

objektumokról egyaránt. 

Ahhoz, hogy pontos képet alkothassunk a földi lézerszkennelési 

technológia helyéről a mérnökgeodéziában, valódi felmérési körülmények 

között is igazolnunk kell az adatnyerési metodika alkalmazhatóságát.  
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A dolgozat részletesen ismerteti számos híd terheléspróbáján végzett 

méréseimet és a mért eredmények feldolgozását. Az eredmények 

fényében kijelenthetem, hogy a földi lézerszkennerrel előállított 

pontfelhőkből meghatározott eredmények a hidak terheléspróbájánál 

hagyományosan alkalmazott mérnökgeodéziai műszerek és eljárások által 

szolgáltatott eredményekkel jól korreláltak. A pontfelhők segítségével 

emellett még számos olyan eredményt is levezettem, melyet 

hagyományos módszerekkel nem mértek, vagy meghatározásuk csak 

időigényes és költséges módon lett volna kivitelezhető. 

A technológia alkalmazhatósági vizsgálatát egy acél híd 

hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező alakváltozásának elemzésével 

zártam. A nagyméretű mérnöki szerkezetet csupán néhány álláspontból 

mérve levezettem a mozgást igazoló, annak nagyságát jól jellemző 

eredményeket. 

A laboratóriumi és a valós körülmények között végzett mérések 

eredményeit összesítve kijelenthető, hogy a földi lézerszkennelés sikerrel 

alkalmazható mérnökgeodéziai feladatokban is. 
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Tézisek 

1. Laboratóriumi pontosságvizsgálati eljárást dolgoztam ki földi 

lézerszkennerek koordinátamérési pontosságának ellenőrzésére, amivel 

a műszer mérési mechanizmusától függetlenül határozhatók meg a 

műszert jellemző háromdimenziós pontossági paraméterek. Ezzel az 

eljárással laboratóriumi körülmények és távolságok között a 

műszergyártók által megadott mérési jellemzők is ellenőrizhetővé 

válnak, különös tekintettel a távmérési pontosságra.  

Kapcsolódó publikációk: [3], [4], [6], [7], [8], [10]  

 

2. Metódust dolgoztam ki a földi lézerszkennerek beesési szöge szélső 

értékének vizsgálatára, meghatározására. Adott műszertípusra 

vonatkozó mérőszámot vezettem le, amely a mérések tervezésén 

keresztül pontosabb kiértékelést tesz lehetővé.   

Kapcsolódó publikációk: [3], [4], [6], [7], [8] 

 

3. Laboratóriumi eljárást dolgoztam ki, amivel a földi lézerszkennerekkel 

felmért objektumok különböző jellemzőinek (anyag, szín) a visszavert 

lézersugár intenzitására gyakorolt hatása vizsgálható. 

Kapcsolódó publikációk: [3], [4], [6], [7], [8] 

 

4. Igazoltam, hogy a földi lézerszkennelés, mint aktív távérzékelési 

technológia sikeresen alkalmazható hidak terheléspróbáinál, a 

lézerszkennelés nyers adataiból levezetett eredmények és a 

hagyományos mérési eljárásokkal nyert eredmények összevetése 

alapján. Emellett bemutattam, hogy földi lézerszkenneléssel olyan 

szerkezeti elemekről is nyerhető információ, amelyek mérése 

nehézkesen kivitelezhető hagyományos eljárásokkal.  

Kapcsolódó publikációk: [3], [5], [6], [7], [9], [25], [26] 
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5. Igazoltam a földi lézerszkennelés alkalmasságát acélszerkezetű hidak 

hőmérséklet-változás hatására elszenvedett alakváltozásainak 

kimutatására. 

Kapcsolódó publikációk: [6], [7] 
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