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Bevezetés 

Az  útpályaszerkezetbe  beruházott  értékek megóvása,  az  állagfenntartás  az  útüzemeltetők 

egyik  legfontosabb  feladata. A  fenntartási beavatkozás  időpontjának és nagyságrendjének 

eldöntéséhez az útburkolatról műszaki kórképet kell készíteni. Ebben az útról diagnózist kell 

felállítani, amely az útkár  felismerését és  szakszerű meghatározását  jelenti.  (Schváb  János, 

Aszfaltburkolatok hibakatalógusa 1982.) 

 

Minden  nemzetgazdaságnak  egyik  fő  hajtóereje  a  nagy  teljesítőképességű  és  hatékony 

közlekedési infrastruktúra. A felmerülő áru és személyszállítási igények legnagyobb hányadát 

világszerte a közúti szektor elégíti ki [Csordás, Ercsey 2004]. Az Európai Unió országaiban a 

személyszállítás közel 90 %‐a, az áruszállítás 70 %‐a zajlik közúton, Magyarországon ezek az 

értékek  82 %  illetve  50 %.  Ha  csak  a  személyszállítást  vizsgáljuk  a  fejlett  országokban  a 

népsűrűség  szerint,  akkor  a  következőket  kapjuk:  6000  fő/km2‐t meghaladó  népsűrűségű 

városközpontokban az utazások fele, 3000 fő/km2 körüli elővárosokban a háromnegyede és 

2000  fő/km2 érték körül 90 %‐a motorizált. Az adatokból  jól  látszik, hogy a közúthálózat a 

fejlett  országokban  jelentős  terhelésnek  van  kitéve.  A  mobilitási  igény  folyamatosan 

növekszik,  mert  a  közúthálózat  biztosítja  a  legrugalmasabb  közlekedési  módot,  ezért 

várhatóan  tovább  fog  nőni  a  közúti  forgalom  hazánkban  és  a  világ  többi  részén  egyaránt 

[Bíró  et  al.  2006]. A megnövekedő  igénybevétel miatt  nagyon  fontos,  hogy  az  útburkolat 

állapota  megfelelő  legyen,  és  akadálytalanul  tudja  elvezetni  a  rajta  áramló  forgalmat. 

Magyarországon az utóbbi évtizedekben a  felújítások hiánya miatt a burkolt utak állapota 

nem  kielégítő. Az országos  közúthálózat  számos útjának burkolatán az utolsó beavatkozás 

óta – a felületi bevonatok készítésén kívül – átlagosan eltelt idő 18‐22 év. A teljes úthosszra 

vetítve  a  beavatkozások  évenkénti  hossza  a  hálózat  2‐3 %‐át  teszi  ki,  amiből  40‐45  éves 

átlagos  beavatkozási  idő  adódik  a  teljes  országos  közúthálózaton  [Győrffy  2005].  A 

megnövekedett  tehergépjármű  forgalom van a  legnagyobb hatással az útburkolatra; 1996‐

ban kb. 1300 km, 2005‐ben már 3600 km hosszan húzódtak a teherautók és kamionok miatt 

keletkező nyomvályúk  a magyar utakon. A nehézgépjármű‐forgalom  alakulását  jól  tükrözi, 

hogy míg 1990‐ben csak 2900 tíz tonnánál nagyobb teherbírású hazai teherautó, 2003‐ban 

már 9600 haladt a magyar utakon. A határon belépő külföldi teherautók száma ezen időszak 

alatt  háromszorosára  növekedett  és  elérte  az  1,4  milliót  [Bíró  et  al.  2006].  A  növekvő 
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forgalom  lebonyolítására  további  közúthálózati  fejlesztések  szükségesek,  de  emellett  a 

meglévő  hálózat  –  31 628  km  országos  közút  és  166 141  km  helyi  közút  (2009‐es  adat, 

Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.)  és  nagyjából  30 000  km  magánút  [Szakos  et  al.  2010]  – 

fenntartását  sem  szabad  elhanyagolni. A  karbantartások  elmaradása  a  tekintélyes  értéket 

képviselő nemzeti vagyonban (a magyar úthálózat 2005‐ös értéke 12 000 milliárd Ft [Timár, 

Rozgonyi  2007])  jelentős  károkat  okozhat.  Ahogy  a  fenti  idézet  is mutatja,  az  úthálózat 

értékét  csak  úgy  lehet megóvni,  ha  ismerjük  annak  jelenlegi  állapotát. Az  aktuális  állapot 

megismeréséhez  és  az  útburkolat  romlási  folyamatának  megfigyeléséhez  rendszeres 

felméréseket kell végezni az úthálózaton. 

Magyarországon  a  karbantartó  beavatkozások  tervezése  sok  helyen  nehézkes, mert  nincs 

megfelelő központi nyilvántartás a hálózatról, valamint a burkolatok állapotának felmérése a 

legtöbb  helyen  nem  automatizált  módon  történik  (pl.  Budapest),  ezért  az  adatok 

összehasonlítása nehéz vagy nem  lehetséges. Az Magyar Közút Nonprofit Zrt. rendszeresen 

végez  automatizált  útburkolat  felméréseket  a  svéd  RST  rendszerrel  (évi  futásteljesítmény 

~80000 km,  2004‐es  adat  [1]),  az  adatokat  az  Országos  Közúti  Adatbankban  (OKA  2000) 

tárolják.  Mivel  az  RST  nincs  a  vállalat  tulajdonában,  ezért  jelentős  költséget  jelent  az 

üzemeltetése. Budapesten a helyzet rosszabb, nincs megfelelően működő nyilvántartás – az 

Önkormányzati  Közúti  Adatbank  (ÖKTA)  még  nem  teljes  értékű  –  és  csak  részben 

automatizált  rendszereket  használnak  burkolat  felmérésre.  A  főváros  úthálózata  naponta 

jelentős  gépjármű  forgalmi  terhelésnek  van  kitéve. Budapesten 1043  kilométernyi  (forrás: 

Fővárosi Közterület‐fenntartó Zrt.) útszakasz tartozik a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe, 

amelyek állapotáért a Fővárosi Közterület‐fenntartó Zrt.  (FKF Zrt.)  felel. Egy automatizáltan 

működő útburkolat felmérő rendszer megvétele 100 milliós költséget is jelenthet az útkezelő 

vállalat számára, ezért Magyarországon vagy bérlik, vagy mellőzik azok használatát. A bérelt 

rendszerek  használata  rövidtávon,  költség  szempontból  hatékony  megoldásnak  tűnik, 

azonban  hosszútávon  sokkal  nagyobb  megterhelést  jelent,  egy  megvásárolt  rendszer 

üzemeltetésével szemben.  

Az  automatizált  rendszerek  rendszeres  használatával  ki  lehet  elégíteni  az  útburkolat‐

gazdálkodási  rendszerek  adatszükségletét.  Megfelelő  rendszerességgel  végzett  felmérés 

segítheti  a  döntéshozók munkáját,  hiszen  a  romlási  folyamatok  sebessége  az  útburkolat‐
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gazdálkodási rendszer segítségével megállapítható, így az esetleges beavatkozások tervezése 

egyszerűbbé válik. 

Az  automatizált  megoldások  nagy  előnye  a  gyorsaság  és  az,  hogy  a  felmérés  objektív 

eredményt  ad,  hiszen  az  emberi  tényező  nem  játszik  szerepet  az  adatrögzítésben 

(ellentétben a  szemrevételezési  technikákkal). Ezért az  időben eltérő adatokat össze  lehet 

hasonlítani  és  az  esetleges  változásokat  az  útburkolat  állapot  tényleges megváltozásának 

lehet tekinteni. 

Értekezésem  célja,  hogy  az  automatizált  felmérés  problematikájára  néhány  megoldást 

javasoljak,  melyek  a  magyar  pénzügyi  viszonyoknak  megfelelő  alternatívát  jelentenek  a 

jelenlegi megoldások mellett. 
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1 Mobil térképező rendszerek 

Az 1980‐as évek elején  jelentek meg a geometriai és  leíró adatgyűjtést megkönnyítő mobil 

térképező  rendszerek  (Mobile  Mapping  System,  MMS),  melyek  nagymértékű 

automatizáltságukkal megkönnyítették az adatgyűjtést és a helymeghatározást.  Jellemzően 

valamilyen hordozó  járműre szerelt érzékelőkből és a hely‐ és helyzet meghatározást végző 

pozícionáló rendszerből álltak. A hordozó jármű lehetett kisteherautó, vasútijármű vagy akár 

hajó  is.  Elsősorban  a  geometriai  adatok  automatizált  gyűjtését  segítették,  de  egyes 

rendszerekkel  lehetséges  volt  leíró  adatok  gyűjtése  is  [Tóth  2009].  Az  utóbbi  öt  évben 

felgyorsult  a  fejlődés,  köszönhetően  a  nagy,  térképezéssel  foglakozó  cégeknek  (Google, 

NAVTEQ,  Tele  Atlas),  amelyek  hatalmas mérőjármű  flottával  rendelkeznek  [Petrie  2010]. 

Mostanra a mobil térképező rendszerek a vonalas  létesítmények környezetének elsődleges 

felmérő  technológiájává  váltak.  A  hagyományos  módszerekkel  végzett  adatgyűjtés 

sebességének a többszörösét  lehet elérni (akár 80‐100 km/h) valamint a szükséges felmérő 

személyzet  számát  is  csökkenteni  lehet  [Graham 2010].  Sok esetben a  felmérést nem  kell 

szakembernek végeznie, csak az irodában végzett adatfeldolgozásnál szükséges a jelenlétük. 

Az  automatizált  rendszerek  előnye  a  homogén,  akár  2  centiméteres  pontosság,  ami már 

megközelíti a hagyományos geodéziai felméréssel elérhető pontosságot. Hátrányuk, hogy a 

felmérések  során  egyre  nagyobb  adatmennyiséget  gyűjtenek  (lézerszkennerrel  végzett 

felmérés esetén a pontsűrűség elérheti a 2500 pont/m2 értéket), aminek az egyik hátránya, 

hogy  jelentős  tárhely  kapacitást  kell biztosítani  az  adatok  tárolásához. A  fejlődés  iránya  a 

leíró  adatok  minél  szélesebb  körének  rögzítésére  irányul,  ezért  kezdenek  elterjedni  a 

moduláris  felépítésű  rendszerek,  amelyekben  az  egyes  komponensek  könnyen 

változtathatók (pl. lézerszkennerek száma, mérés kamerával vagy kamera nélkül). 

Az  mobil  felmérő  rendszereknél  az  adatgyűjtést  nem  csak  a  térinformatikában  használt 

módon  lehet értelmezni, a modern háromdimenziós adatok gyűjtésére képes rendszereket 

más területeken  is használják. Erre egy példa az Egyesült Államok Titkosszolgálata, amely a 

Barack Obama elnök beiktatásakor bejárt útvonalat mérte fel Optech Lynx rendszerrel [2]. 

A  klasszikus mobil  térképezés mellett –  ahol  a hordozó  valamilyen  földi  vagy  vízi  jármű – 

egyre  nagyobb  igény  van  olcsó,  viszonylag  kis  területen  végzett  fotogrammetriai 

adatgyűjtésre. Ezt egyszerűen pilóta nélküli repülő járművel (Unmanned Aerial Vehicle, UAV, 

1.1 ábra)  lehet megvalósítani,  ezek  az  eszközök  (helikopter,  esetleg  repülőgép)  általában 
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akkorák, hogy egy kamerát és a navigációhoz  szükséges eszközöket könnyedén hordozzák. 

Viszonylag  kis magasságban  (néhány  10 méter)  végzik  az  adatgyűjtést,  olyan  helyekre  is 

eljutnak, ahová más mobil térképező rendszerek nem képesek. 

 

1.1 ábra: UAV helikopter 

1.1 Mobil térképező rendszerek komponensei 

  

1.2 ábra: Mobil térképező rendszerek lehetséges csoportosítása 

A mobil térképező rendszerek alapvetően két fő részre bonthatók. Az egyik a leíró adatokat 

gyűjtő modul, a másik az adatok  térbeli elhelyezését segítő helymeghatározó  rendszer  [3]. 

Ezeknek a vezérlését, valamint az adatok  tárolását egy vagy  több számítógép végzi. Az 1.2 

ábrán  látható, hogy  sokféle módon  lehet  kategorizálni a  rendszereket, én elsősorban a  fő 
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modulok  tulajdonságai és a hordozó  jármű  szerint  végeztem ezt. Az ábrán  jelentős helyet 

foglalnak  el  a  hordozó  járművek  típusai,  ami  jól  mutatja  a  mobil  felmérő  rendszerek 

széleskörű alkalmazhatóságát. 

1.1.1 Adatgyűjtő modul 

Az adatgyűjtés a modern rendszereknél digitális formában és különböző típusú szenzorokkal 

történik. Egy mérőjárművön akár többféle szenzort is lehet egyidejűleg használni. Tekintsük 

át röviden a leggyakrabban használt szenzorokat. 

Lézer szenzor 

A  lézer  szenzorokkal  távolságmérésre  van  lehetőség  (pl.  a  burkolat  és  a  szenzor  közötti 

távolság  meghatározása),  több  lézer  szenzor  segítségével  az  útburkolat  hossz‐  és 

keresztirányú profilja  is meghatározható.  Ide tartoznak a két‐ (2D) és háromdimenziós (3D) 

lézerszkennerek  is,  melyekkel  az  útburkolatról  és  környezetéről  nyerhetők  részletes 

információk (pl. vegetációról, épületekről, burkolati jelekről, táblákról stb.). Ezek közül csak a 

2D  szkennereket használják mobil  felmérő  rendszerekben, mert  a  3D  szkennerek  felvételi 

sebessége a vízszintes és a függőleges szögmérés miatt nem megfelelő. A 2D rendszerek csak 

egy  síkban  végeznek  szögmérést  és  a  sík metszéspontjába  eső  objektumok  koordinátáit 

határozzák meg [Petrie 2010]. 

Radar szenzor 

A radar szenzorokkal az útpálya szerkezete vizsgálható, anélkül, hogy meg kellene bontani a 

burkolatot. A radar nagy frekvenciájú (> 1 GHz) elektromágneses hullámokat bocsájt ki, ezek 

a  hullámok  a  különböző  rétegekről  különböző  módon  verődnek  vissza,  így  a  rétegek 

megkülönböztethetők és az esetleges nem felületi hibák detektálhatók [Tóth 2009].  

Képalkotó szenzor 

A  képalkotó  szenzorok  lehetnek  digitális  vagy  analóg  kamerák. Analóg  kamerák  a  régebbi 

rendszereken találhatók és általában a bejárt útvonal rögzítésére használták őket. A digitális 

kamerák  többféle módon  is  elhelyezhetők  a  hordozó  járművön.  Az  egyik  lehetőség,  ha  a 

tengelyeik  párhuzamosak  a  haladási  iránnyal,  ekkor  lehetőség  van  a  bejárt  útvonal 

rögzítésén  kívül  az  útburkolati  jelek  és  táblák  azonosítására  is.  Ha  a  haladási  irányra 

merőlegesen, az útburkolatra irányítva helyezkednek el, használhatók profilmérésre (pl. lézer 

szenzor  segítségével)  vagy  repedés  detektálására.  A  látható  fény  érzékelésére  képes 

típusokon kívül vannak infravörös tartományra (NIR) érzékeny típusok is.  
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1.3 ábra: Ladybug3 típusú kamerarendszer 

A kamerákat nem csak önállóan helyezhetünk el a hordozó járművön, léteznek több kamerát 

tartalmazó összetett kamerarendszerek, mint például az 1.3 ábrán  látható Ladybug3, amely 

6 kamerából áll. Ladybug kamerát használ a Google cég is bizonyos felmérő járművein [4].   

Ultrahangos szenzor 

Az ultrahangos szenzorokkal távolság mérésre van  lehetőség, hasonlóan használhatók, mint 

az egyszerű lézer szenzorok. 

Infravörös szenzor 

Az  infravörös  szenzorokkal  szintén  távolság mérésre  van  lehetőség,  alkalmazási  területük 

megegyezik a lézer és ultrahangos szenzorokkal.  

1.1.2 Helymeghatározó modul 

A  mobil  felmérő  rendszerekben  általában  a  következő  helymeghatározó  rendszerek 

kombinációit használják [Kertész, Barsi 2007]: 

 odométer (kerékfordulat mérő) 

A  jármű egyik kerekéhez rögzített műszer, a kerék elfordulási szögét méri, amiből a 

jármű  elmozdulása  számítható.  Egyes  típusok  akár  2000  Hz‐es  frekvenciával  is 

működhetnek [5]. Hátrányuk, hogy csak lineáris helymeghatározásra alkalmasak. 

 GNSS vevő (Global Navigation Satellite System, Globális Műholdas Helymeghatározó 

Rendszer).  A  különböző  méréstechnikákkal  (DGPS,  RTK  stb.)  nagyon  pontos 

koordinátákat  lehet meghatározni (utófeldolgozással akár 0,1 m), azonban vannak a 

GNSS technikának hátrányai: 

- növényzettel  fedett,  vagy  városi  környezetben  –  a  sűrű  beépítés,  a magas 

épületek és az alagutak miatt – gyakori jelkimaradások és a többutas terjedés 

veszélyezteti a helymeghatározás folytonosságát és megbízhatóságát, 
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- csak a vevő pozíciójának meghatározására képesek, a térbeli irányultság nem 

vagy csak korlátozott pontossággal lehetséges, 

- a GPS mérések maximális frekvenciája akár 50 Hz  is  lehet (de ekkor a mérési 

eredmények  már  korrelálnak),  mobil  térképező  rendszereknél  a  nagy 

sebesség miatt (akár 100 km/h) a terepi felbontás nem elegendő [Tóth 2009]. 

 inerciális mérőegység (Inertial Measurement Unit, IMU) 

Háromdimenziós  koordináták meghatározása  alkalmas műszer, mérési  frekvenciája 

általában  100‐400  Hz.  Előnye  a  folyamatos  rendelkezésre  állás,  hátránya,  hogy  az 

idővel a meghatározott koordináták hibája növekszik.  

A korai felmérő rendszereknél kizárólag kerékfordulat mérőt használtak, később a műholdas 

pozícionáló technika elterjedésével és az inerciális technológia fejlődésével előtérbe került a 

különböző szenzorok együttes használata. 

Az együttes használat esetén a pozíció adatok sűrítésére, a GNSS rendszer jelkimaradásainak 

áthidalására  és  a  koordináták  megbízhatóságának  növelésére  IMU‐t  használnak.  IMU 

használatával  a  jármű  térbeli  irányultsága  is  ismertté  válik.  A  megtett  távolság  minél 

pontosabb meghatározása miatt a legtöbb rendszernél még mindig használnak kerékfordulat 

mérőt.  A  három  különböző  szenzor  egy  megfelelően  paraméterezett  Kálmán‐szűrővel 

kapcsolható össze. 

Az inerciális műszerekről részletesen az 5. fejezetben lesz szó. 

1.2 Felmérő rendszerek 

Az  útburkolat  felmérés  témaköre  volt  a  kutatásaim  fő  területe,  ezért  főleg  olyan  felmérő 

rendszereket tanulmányoztam, amelyek valamilyen kapcsolatban vannak az útburkolattal és 

annak környezetével. Megvizsgáltam az egyes rendszerek komponenseit és csoportosítottam 

őket a használhatóságuk alapján. Az úthálózattal kapcsolatos földi felmérő rendszerek egyik 

csoportosítási lehetősége a következő: 

 a burkolat jellemzőit (pálya geometria; hossz‐ és keresztirányú profil; repedés, kátyú 

és nyomvályú; burkolat mikro‐ és makroérdesség stb.) meghatározó rendszerek, 

 az  útpályán  és  annak  környezetében  lévő  közlekedéssel  kapcsolatos  objektumokat 

(burkolati jelek, táblák, szalagkorlát stb.) felmérő rendszerek, 

 az útpályát és annak teljes környezetét felmérő általános 3D adatgyűjtő rendszerek. 
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Név  Ország  Gyártó DGPS IMU Odométer  Szenzorok
Ú
tb
u
rk
o
la
t 
fe
lm

ér
ő
 r
en

d
sz
er
ek
 

AMAC  Franciaország  VECTRA  van  van  van 

lézer szenzor 
(távmérő), digitális 
vonalkamera, 
digitális kamera, 
mikrofon 

ARAN  Kanada 
Roadware 

(jelenleg Furgo 
Roadware)

van  van  van 
digitális kamera és 
infra kamera, lézer 
szenzor 

RST  Svédország 
Közlekedéstudományi

Intézet (VTI) 
van  van  van 

digitális kamera, 
lézer kamera 

DHDV  USA 
Arkansasi Egyetem, 
Waylink Systems 
Corporation 

van  van  van 

digitális kamera és 
vonalkamera, 
lézer szenzor 
(távmérő) 

RSP 
Mark III 

Dánia  Dynatest  van  van  van 
lézer szenzor 
(távmérő) 

PRSP 
Mark IV 

Dánia  Dynatest  van  van  van 
lézer szenzor 
(távmérő) 

K
ö
zl
ek
ed

és
i o
b
je
kt
u
m
 

fe
lm

ér
ő
 r
en

d
sz
er
ek
  

MoSES  Németország 
Müncheni Műszaki 

Egyetem  
van  van   van 

digitális kamera, 
digitális 
légnyomásmérő 

GPSVan  USA 
Ohio‐i Állami 
Egyetem 

van  van  nincs  digitális kamera 

SatNav 
Van 

Magyarország 
Datakart Geodézia 

Kft. 
van  van  nincs  analóg kamera 

Á
lt
al
án
o
s 
3
D
 a
d
at
gy
ű
jt
ő
k 

3D 
Mobile 
Mapping 
System 

Belgium  Leuven‐i Egyetem  van  nincs nincs  digitális kamera 

Riegl 
VMX‐250 

Ausztria  Riegl  van  van  van 
lézerszkenner, 
digitális kamera 

Optech 
Lynx 

Kanada  Optech  van  van  van 
lézerszkenner, 
digitális kamera 

Topcon 
IP‐S2 

Japán  Topcon  van  van  van 
lézerszkenner, 
digitális kamera 

Backpack 
MMS 

Kanada  Calgary Egyetem  van  van  nincs  digitális kamera 

1.1 táblázat: Mobil térképező rendszerek csoportosítása 

Az  1.1  táblázatban  a  fenti  csoportosítás  alapján  látható  több működő  rendszer  (részletes 

ismertetésük  az  alfejezetekben  található), ezek  közül  vannak  kereskedelmi  forgalomban  is 

elérhetők  (pl. RST, 3D Mobile Mapping  System, Optech  Lynx) és olyanok, melyek  kutatási 

célból készültek (pl. GPSvan, Backpack MMS). 
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Egyes  rendszerek  több  csoportban  is  szerepelhetnek,  attól  függően,  hogy  éppen milyen 

feladatra  használják  őket.  Ilyen  a  Leuven‐i  Egyetemen  kifejlesztett  3D  Mobile  Mapping 

System,  amelynek  a  szoftvere  automata  objektum  felismerő  funkcióval  rendelkezik,  ezért 

használható  az  úthálózat  mentén  lévő  objektumok  (jelzőtáblák,  útburkolati  jelek,  városi 

vegetáció,  elektromos  hálózat  elemei  stb.)  felmérésére,  de  alkalmas  általános  3D  adatok 

gyűjtésére is (pl. felületmodellezéshez, 3D épülethomlokzat modellezéshez stb.). 

Egyre elterjedtebbek azok a rendszerek, amelyek használatához nem kell speciális hordozó 

jármű  és  könnyen  felszerelhetők  szinte  bármilyen  gépjárműre.  Ez  alapján  kétfelé  lehet 

osztani a felmérő rendszereket: 

 hordozható, 

 hordozó járműbe integrált. 

Ilyen hordozható útburkolat felmérő rendszer, például a Dynatest cég Portable Road Surface 

Profilometer Mark  IV  típusú műszere  (1.8  ábra  jobb  oldal),  amit  tetszőleges,  szabványos 

vonóhorog  adapterrel  rendelkező  gépjármű  hátuljára  fel  lehet  erősíteni.  A  lézerszkennert 

használó általános 3D adatgyűjtő rendszerek szintén ebbe a csoportba tartoznak. A használt 

műszerek  (lézerszkenner, kamerák) és a helymeghatározó  rendszer egy  tartón helyezkedik 

el, ezt a tartót bármilyen nagyobb jármű tetejére vagy platójára fel lehet szerelni. 

1.2.1 AMAC 

A francia AMAC rendszert (1.4 ábra) a VECTRA cég fejlesztette ki több vállalat segítségével. A 

hordozó jármű egy átalakított mikrobusz, aminek hátuljára és tetejére kerültek a szenzorok.  

Több  útjellemző  mérésére  is  képes:  keresztirányú  profil  4  m  szélességben  (1280  pont 

profilonként),  geometriai  adatok  (esés,  dőlés,  ívsugár)  inerciális  műszer  és  GPS  (DGPS) 

segítségével,  hosszirányú  profil  a  két  keréknyom  alatt  lézeres  távmérő,  giroszkóp  és 

gyorsulásmérő  alkalmazásával,  úthibák  detektálása  (kátyúk,  repedések  stb.)  digitális 

vonalkamerák  és  lézer  segítségével.  Ezen  kívül  lehetőség  van  a  kerekek  által  keltett  zaj 

mérésére  és  IRI  (International  Roughness  Index,  nemzetközi  érdességi  mutató)  érték 

meghatározására. A jármű a pozíciókat differenciális GPS mérések (1 m alatti középhiba) és a 

kerékre szerelt fordulatmérő segítségével határozza meg [6]. 
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1.4 ábra: AMAC mérőrendszer 

1.2.2 ARAN (Automatic Road Analizer) 

Az ARAN  (1.5 ábra) útburkolat  felmérő  járművet a kanadai Roadware cég  fejlesztette ki. A 

jármű  tetejére akár 6 HD  felbontású kamera  (1920x1080 pixel)  is  felszerelhető, a kamerák 

különböző  irányokba  nézhetnek  (előre,  hátra  vagy  akár  oldalra).  A  bejárt  útvonal  és 

környezete  könnyen  dokumentálható.  Hátul  helyezkedik  el  még  két  kamera,  ezek  az 

útburkolatra merőleges  pozícióban  vannak  és  4 m  széles  felületet  fednek  le.  A  rögzített 

képek  infra megvilágítással  készülnek,  ennek  segítségével  akár  1 mm  széles  repedések  is 

detektálhatók. A két kamera alatt helyezkedik el a két  lézer alapú keresztirányú profilmérő 

egység.  Egy  profilt  1280  pont  alkot  és  maximálisan  4  m  széles  sáv  fedhető  le.  Ezek 

segítségével a nyomvályúk mélysége is meghatározható.  

 

1.5 ábra: A kanadai ARAN útburkolat felmérő rendszer 

A  jármű  elején,  a műszerhídon  helyezték  el  a  két  lézerkamerát,  amelyek  segítségével  a 

hosszirányú útburkolat profil mérhető. A lézer szenzorok mérési eredményeiből akár menet 
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közben  is számítható a burkolatra vonatkozó  IRI érték. A helymeghatározáshoz az Applanix 

POS LV rendszert használja, így a helymeghatározás pontossága DGPS módban 1 m alatti. A 

felmérési sebesség elérheti a 100 km/h [7]. 

1.2.3 RST (Road Surface Tester) 

Az  RST  rendszert  (1.6  ábra)  a  svéd  Közlekedéstudományi  Intézet  (VTI)  fejlesztette  ki. 

Magyarországon talán az egyetlen mobil térképező rendszer, amelyet az utóbbi évek során 

rendszeresen használtak az úthálózat  felmérésére. A műszereket egy mikrobusz hordozza, 

erre  került  felszerelésre  a  lézerkamerákat  hordozó  gerenda,  melynek  segítségével  az 

útfelület mérése  történik. A  gerendán  akár  19  lézerkamera  is  lehet  (változattól  függően), 

melyek  a  szélsők  kivételével  az  útburkolatra  merőlegesen  helyezkednek  el.  Ezzel  az 

elhelyezéssel  maximum  3,65  m  széles  sávról  képes  a  rendszer  információt  gyűjteni.  A 

gerenda  két  végén  elhelyezett  gyorsulásmérők  valamint  a  tengelyben  lévő  dőlésmérők  és 

giroszkópok  segítségével  képes  az  ív‐  és  lejtőviszonyokat  is  rögzíteni.  A  gyorsulásmérők 

segítenek  a  gépkocsi  nem  kívánatos mozgásának  a  kiküszöbölésében  is. A  rendszer DGPS 

vevőt és odométert is tartalmaz. 

 

1.6 ábra: RST mérőrendszer 

A mérőrendszer 15 és 90 km/h közötti sebességtartományban képes értékelhető eredményt 

szolgáltatni.  Az  útburkolat  6  paraméterét  méri  egyidejűleg,  amiből  3  állapotjellemző 

(egyenetlenség,  keréknyomvályú,  felületi  textúra)  és  3  geometriai  adat  (kereszt‐  és 

hosszirányú  esés  vagy  emelkedés,  vízszintes  ívsugár).  Ezen  kívül  a  keresztirányú  profil 

előállítására  is  lehetőség  van.  Az  RST  rendszereket  számos  országban  használják  még, 

például  Szaúd‐Arábia,  Svédország,  Spanyolország,  Ausztrália,  USA  stb.  [8][9][10][Magyar 

Útügyi Társaság 1998]. 
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1.2.4 DHDV (Digital Highway Data Vehicle) 

A  DHDV  (1.7  ábra)  az  Arkansasi  Egyetem  és  az  amerikai  Waylink  Systems  Corporation 

útburkolat  felmérő  rendszere. Elsődleges  feladata a  repülőterek burkolatának  felmérése, a 

repülésbiztonság  javításának  céljából. A mérőjármű  tetején  lévő  két digitális  kamerával az 

útburkolatról  és  környezetéről  készít  felvételeket  a  rendszer.  A  hordozó  jármű  hátulján 

helyezkedik  el  két  vonalkamera,  ami  az  útburkolat  nagyteljesítményű  lézerekkel  való 

megvilágításával  alkalmas  akár  1  mm  széles  repedések  és  nyomvályúk  automatizált 

detektálására.  A  kamerák  4  m  széles  útfelületet  képesek  egyidejűleg  felmérni.  A  jármű 

elejére  egy  RSP Mark  IV  (1.2.5  fejezet) mérőgerendát  szereltek,  amivel  lehetőség  van  a 

burkolat makroérdességének és egyenetlenségének mérésére. Lehetőség van az adatokból 

különböző  mérőszámok,  például  IRI  meghatározására,  valamint  az  útburkolat  hossz‐  és 

keresztirányú  profiljának  előállítására.  A  helymeghatározást  egy  10 Hz‐es DGPS  vevő,  egy 

inerciális mérőegység és egy kerékfordulat mérő végzi. A  jármű  legnagyobb sebessége 100 

km/h lehet [11][12]. 

 

1.7 ábra: DHDV útburkolat felmérő jármű 

1.2.5 RSP (Road Surface Profilometer) Mark III és Portable RSP Mark IV 

A Dynatest cég útburkolat felmérő rendszerek fejlesztésével foglalkozik, az 1.8 ábrán látható 

RSP Mark III és PRSP Mark IV felmérő rendszereket náluk fejlesztették ki. Az RSP Mark III egy 

moduláris rendszer, teljes kiépítésben 21  lézer szenzort tartalmaz a mérőgerenda, de ha az 

igények úgy kívánják, ezek számát egyre  is  le  lehet csökkenteni  (a komponensek szabadon 

cserélhetők).  A  gerendán  van  egy  giroszkóp  és  2  gyorsulásmérő  szenzor  is,  amelyek  a 

segítségével a rendszer meghatározhatja a pálya néhány geometria jellemzőjét, a kereszt‐ és 

hosszirányú esést, valamint az  ívsugarat. A  rendszer kimenete a pályageometriai adatokon 
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kívül  a  lézer  szenzorokkal  meghatározott  hossz‐és  keresztirányú  profil  (a  keresztirányú 

profilhoz  legalább 3  lézer kell),  IRI érték és makroérdesség. A rendszer bármilyen szabályos 

közlekedési sebesség mellett használható. 

  

1.8 ábra: RSP Mark III és Portable RSP Mark IV 

PRSP  Mark  IV  egyszerűbb  felépítésű,  csak  2  lézert  tartalmaz,  amelyek  távolsága 

teleszkópokkal  állítható  1,5‐2  m  között.  Ezek  segítségével  2  hossz‐szelvényben  képes 

meghatározni a hosszirányú profilt és az ezekhez tartozó  IRI értéket. Előnye, hogy bármely 

szabványos  5.08x5.08 cm  alapterületű  vonóhorog  adapterbe  beilleszthető,  szállításkor 

könnyen kivehető. A felmérési sebesség 22‐110 km/h lehet.  

Mindkét  rendszernél opcionális  lehetőség, hogy  a makroérdesség mérésére használt  lézer 

szenzor  is  elhelyezhető  a  mérőgerendán.  A  pozícionálás  a  beépített  DGPS  vevővel  és 

opcionálisan odométerrel történhet [13].   

1.2.6 MoSES (Mobile Road Mapping System) 

MoSES rendszert (1.9 ábra) a Müncheni Műszaki Egyetemen fejlesztették ki. A cél az útpálya, 

valamint  a  20‐30 m‐es  távolságában  lévő  objektumok  térképezése  (jelzőtáblák,  burkolati 

jelek,  jelzőlámpák  stb.).  Alapkiépítésben  2  digitális  kamerát  tartalmaz,  de  lehetőség  van 

kiegészítő  kamerák  felszerelésére  is.  A  helymeghatározást  az  Applanix  cég  POS/LV  420 

rendszere végzi (1.3.1 fejezet). Ezen kívül a rendszer fel van szerelve dőlésmérő szenzorral és 

digitális  légnyomásmérővel  is.  A  kiértékelt  objektumkoordináták  középhibája  vízszintes 

értelemben  0,3 m, magassági  értelemben  0,5 m.  A  képek  sztereoszkópikus  kiértékelése 

utófeldolgozás  során  történik.  Mivel  a  képekhez  időbélyeget  is  rögzítenek,  így  minden 

képnek meg lehet határozni a készítési helyét, ezután történik az objektumok koordinátával 

ellátása. A  fotogrammetriai kiértékelés során az objektum koordináták középhibája kisebb, 
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mint 0,1 m. A rendszert sikeresen alkalmazták vasúti pályák környezetének a térképezésére 

is. A mérőjármű legnagyobb sebessége 70 km/h lehet [14]. 

 

1.9 ábra: MoSES mérőjármű 

 

1.10 ábra: GPSVan mérőjármű 

1.2.7 GPSVan 

A  GPSVan‐t  (1.10  ábra)  az  Ohio‐i  Állami  Egyetemen  fejlesztették  az  útpálya  és  a 

környezetében lévő objektumok felmérésére. Két digitális kamerával történik az objektumok 

felmérésre, valamint felszereltek rá egy analóg kamera‐rendszert is, ami folyamatos filmként 

rögzíti  a  bejárt  utat  és  segíti  az  objektumok  felismerését,  továbbá  információkat  nyújt  a 

közlekedési  vállalatoknak,  várostervezőknek.  A  képekből  utófeldolgozással  nyerik  ki  az 

objektumok  (burkolati  jelek,  jelzőtáblák,  padka  stb.)  koordinátáit.  A  jármű  10‐40  m‐es 

hatósugarában  az  objektumkoordináták  középhibája  0,05‐0,10 m.  A  helymeghatározó 

rendszere GPS vevőből (DGPS üzemmódban) és INS‐ből (Inertial Navigation System, inerciális 

navigációs rendszer) áll, a fejlesztés elején odométert használtak inerciális műszer helyett. Az 

INS előnye, hogy pontosabb helymeghatározást  tesz  lehetővé, ha  a GPS  jelek  kimaradnak 

[15][16]. 

1.2.8 SatNav Van 

A SatNav Van (1.11 ábra) a Datakart Geodézia Kft. saját fejlesztésű mérőjárműve. A rendszer 

GPS  vevőt  és  INS‐t  használ  a  helymeghatározáshoz,  ezért  a  bejárt  útvonal  1  méteres 

pontossággal  határozható meg.  A  rendszer  tartalmaz  egy  két  kamerából  álló  képrögzítő 

rendszert,  aminek  segítségével  az  útpályán  és  környezetében  található  objektumok 

pozícióját  lehet meghatározni.  A  rendszerhez  tartozik  egy  kiértékelő  program,  amely  két 

ablakban a rögzített képeket jeleníti meg, egy harmadik ablakban pedig a digitális térképet. A 

képpáron  látható objektumokra kattintva automatikusan meghatározza azok pozícióját és a 
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térképen,  illetve  egyszerűsített  szimbólumokkal  a  képeken  is  megjeleníti  azokat.  A 

meghatározott  objektumok  koordinátái  1  méteres  pontosságúak.  A  felhasználó 

kiválaszthatja,  hogy milyen  típusú  elemek  kiértékelését  végzi,  ekkor  azok  speciális,  arra  a 

típusra  jellemző  módszerekkel  vihetők  be  a  rendszerbe.  A  program  egy  útszakaszról 

tetszőleges  időpontban  készített  képsorozatokat  képes  tárolni,  így  a  változásokat  vagy 

folyamatokat is rögzíteni lehet [17][18]. 

 

1.11 ábra: SatNav Van mérőjármű 

 

1.12 ábra: 3D Mobile Mapping System

1.2.9 3D Mobile Mapping System 

Ezt a  rendszert  (1.12 ábra) a Belgiumban  található Leuven‐i Egyetemen  fejlesztették ki. 14 

nagyfelbontású kamera helyezkedik el egy  rácsos  tartón; ennek az előnye, hogy bármilyen 

típusú hordozó jármű tetejére felszerelhető (gépkocsi, hajó, vasúti jármű stb.). A 14 kamera 

360‐os  lefedettséget  biztosít  a  jármű  körül,  ezért  kiválóan  alkalmas  térinformatikai 

adatgyűjtésre.  A  helymeghatározást  GPS  vevő  végzi,  azonban  a  georeferáláshoz  földi 

pontokat is használnak. A képek kiértékelésének eredménye egy háromdimenziós pontfelhő, 

melyben mindegyik pont koordinátái azonos pontossággal (maximum 0,02 m) rendelkeznek. 

A  rendszer  közvetlen  hozzákapcsolható  CAD/GIS  rendszerekhez  és  a  képeken  azonosított 

objektumok  rögtön  bekerülhetnek  az  adatbázisba.  A  rendszer  automatikus  objektum 

felismerő modullal rendelkezik, ami egyszerűsíti a képek kiértékelését [19][20][21]. 

1.2.10 Riegl VMX‐250 

A Riegl cég VMX‐250‐s rendszere (1.13 ábra) egy mobil lézerszkenner rendszer (Mobile Laser 

Scanner,  MLS).  A  hordozóegységen  két  RIEGL  VQ‐250‐es  lézerszkenner  kapott  helyet, 

valamint  a  helymeghatározáshoz  szükséges  GPS  antenna  és  inerciális  mérőegység.  A 

rendszerhez tartozik még egy odométer, ami a megtett távolságot rögzíti. A lézerszkennerek 
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másodpercenként 600 000 pontot képesek 360‐os szögben megmérni,  így a bejárt útvonal 

környezete az útfelülettől a háztetőkig  rögzíthető. A  lézerszkennerek pontossága 0,01 m, a 

helymeghatározó rendszeré 0,2‐0,5 m.  

 

1.13 ábra: Riegl VMX‐250 

 

1.14 ábra: Optech Lynx járműre szerelve

A  pontok  abszolút  koordinátája  a  kiértékelés  során  határozható  meg,  a  felmérés 

végeredménye egy háromdimenziós pontfelhő lesz [22][23]. 

1.2.11 Optech Lynx 

Az  Optech  cég  Lynx  rendszere  (1.14  ábra)  is  a mobil  lézerszkenner  rendszerek  típusába 

tartozik. A vezérlő egység akár 4  lézerszkennert  is  tud egyszerre kezelni, valamint akár két 

digitális kamerát (a legnagyobb felbontás 5 megapixel lehet). A szkennerek 360‐os szögben 

képesek mérni,  a  távolságmérési  középhibájuk  8 mm.  A  pontok  koordinátáinak  abszolút 

pontossága  0,05  m  (utófeldolgozással  még  javítható).  A  lézerszkennerek  maximális 

hatótávolsága  100 m.  A  helymeghatározáshoz  az  Applanix  cég  POS  LV  420‐as  rendszerét 

használja  (1.3.1  fejezet).  A  hordozó  jármű  legnagyobb  sebessége  akár  100  km/h  is  lehet 

[24][25]. 

1.2.12 TOPCON IP‐S2 

A  japán TOPCON  cég  lézerszkenneres  felmérő  rendszere  (1.15 ábra) hasonló, mint a Riegl 

VMX‐250,  ennél  a  rendszernél  azonban  legfeljebb  3  szkenner  végzi  az  adatgyűjtést.  A 

hordozó  két  oldalán  és  a  hátsó  részén  helyezkednek  el  a  műszerek.  Helyet  kapott  a 

lézerszkennerek fölött egy digitális kamera rendszer, ami 360‐os szögben képes rögzíteni a 

jármű környezetét. A helymeghatározást egy 20 Hz‐es GNSS vevő és egy 100 Hz‐es INS végzi. 

A  megtett  út  pontos  hosszát  odométer  rögzíti.  Az  IP‐S2  központi  egysége  moduláris 

felépítésű,  ha  a  felhasználó  valamelyik  komponenst  nem  akarja  használni,  akkor  az 
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egyszerűen  leszerelhető.  A  helymeghatározás  pontossága  0,1 m  alatti,  a  lézerszkennerek 

átlagos mérési pontossága 45 mm [26]. 

 

1.15 ábra:  TOPCON IP‐S2 

1.2.13 Backpack MMS 

A Calgary Egyetemen  fejlesztették ki ezt a mobil térképező rendszert, aminek előnye, hogy 

nem kell hozzá hordozó  jármű  (egy ember könnyedén  szállíthatja), ezért olyan helyekre  is 

eljuttatható, ahova más rendszerek nem. A rendszer (1.16 ábra) egy laptopból, egy NovAtel 

két‐frekvenciás GPS  vevőből,  egy  Leica DMC‐SX  digitális  iránytűből  és  egy Nikon D200‐as 

fényképezőgépből  áll,  ami  közvetlenül  tud  kapcsolódni  a  GPS  vevőre  (a  képek  GPS 

időbélyeget kapnak). 

 

1.16 ábra: A komponensek elhelyezkedése 

A  felmérés  úgy  történik,  hogy  az  egyes  objektumokról  két  képet  készítenek  különböző 

álláspontokból  és  ezeket  értékelik  ki.  Az  így  kapott  képpárok  segítségével  az  objektumok 

koordinátái ismert álláspontok esetén meghatározhatók [27]. 
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1.3 Navigációs megoldások 

Egyre több helymeghatározó eszközöket gyártó cég kínál komplett navigációs megoldásokat, 

amelyek  segítségével  egyszerűen  meg  lehet  oldani  a  mobil  felmérő  rendszerek 

helymeghatározását.  A  komplett  navigációs  rendszerek  előnye,  hogy  az  általuk 

meghatározott koordináták  legnagyobb pontosságát a gyártók megadják, valamint a GNSS 

vevő, az IMU és az odométer integrálását a gyártó elvégezi, ezért a különböző szenzorokkal 

együttesen  végzett  helymeghatározásban  kevésbé  járatosak  is  megfelelő  pozícionáló 

rendszerrel tudják ellátni a felmérő rendszereiket. 

A GNSS  vevők  általában  az  összes  elérhető,  a  pontosság  növelésére  irányuló  szolgáltatás 

használatára képesek. Ezek a szolgáltatások a következők lehetnek: 

 Két frekvencia (L1 és L2) használata, 

 DGPS (Differential GPS), földi állomástól kódtávolság‐korrekciók vétele, 

 SBAS  (Satellite Based Augmentation System) műholdas alapú kiegészítő rendszerek, 

pl. USA‐ban WAAS, Európában EGNOS,  Japánban MSAS,  Indiában GAGAN és a Föld 

bármely  pontján  elérhető,  előfizetéses  rendszerben  működő  OmniSTAR.  Ezek  a 

műholdas rendszerek távolság korrekciós adatokat sugároznak. 

 RTK (Real‐Time Kinematic) mód, valós idejű korrekciós adatok vétele. 

A  szolgáltatások használatával  a GNSS  vevőkkel  elérhető  legnagyobb pontosság  ~0,1 m,  a 

legnagyobb mérési frekvencia egyes vevőknél 50 Hz. 

Az  IMU‐kkal  és  az  odométerekkel  a  mérési  frekvencia  és  a  rendszer  megbízhatósága 

növelhető,  a  GNSS  rendszernél  tapasztalható  jelkiesések  alatt  is  biztosítható  a megfelelő 

helymeghatározás. 

1.3.1 Applanix POS LV 

A  POS  LV  rendszert  gyakran  használják  mobil  térképező  rendszerek  pozícionálásához 

(például MoSES, Optech Lynx stb.), több változata is van, POS LV 210/220, POS LV 420, POS 

LV 510/520 és POS LV 610. A 10‐es számot  tartalmazó  rendszerekben egy, a 20‐as számot 

tartalmazó rendszerekben két GNSS vevő található. Az egyes változatok különböző  IMU‐kat 

használnak (MEMS, Micro Electro Mechanical System; RLG, Ring Laser Gyro), különböző lehet 

a mérési frekvencia és a műszer által használt technológia. Az 1.2 táblázatban láthatók a POS 

LV  rendszerek  legfontosabb  technikai  paraméterei.  A  rendszer  része  ezen  kívül  egy 
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odométer,  a  vezérlő  egység,  valamint  a működtetéshez  szükséges  szoftver  környezet  (a 

komponensek az 1.17 ábrán  láthatók). Másodpercenként akár 200 pozíció meghatározására 

is képesek, ami a korszerű mobil térképező rendszerek igényeit is kielégíti [28]. 

  
POS LV 
210 

POS LV 
220 

POS LV 
420 

POS LV 
510 

POS LV 
520 

POS LV 
610 

IMU technológia  MEMS MEMS MEMS RLG  RLG  RLG 

IMU frekvencia  100/200 Hz   200 Hz 

GNSS vevők száma  1  2  2  1  2  1 

GNSS frekvencia   5 Hz 

Elérhető pontosság (X,Y) 
utófeldolgozással 

0,02 m 

Elérhető pontosság 60 s 
GNSS jelkimaradás 
esetén (X,Y) 
utófeldolgozással 

0,32 m 0,24 m 0,12 m 0,10 m 0,10 m  0,10 m 

1.2 táblázat: POS LV rendszerek adatai 

 

1.17 ábra: Applanix POS LV 420 komponensei 

1.3.2 IGI AEROcontrol 

Az  AEROcontrol  rendszert  légi  fotogrammetriai  és  légi  lézerszkenner  rendszerekhez 

fejlesztették  ki,  de  kis  átalakítással  földi  felmérő  rendszerekhez  is  használhatók 

(TERRAcontrol  rendszer).  A  rendszer  három  változatban  kapható,  AEROcontrol  I, 

AEROcontrol II és AEROcontrol III. Mindhárom változat a NovAtel cég OEMV‐3 GNSS vevőjét 

használja,  a  különbség  a  hozzájuk  tartozó  szenzorvezérlő  egységben  van,  ezek  különböző 

IMU mérési  frekvenciákat  képesek  kezelni,  az AEROcontrol  I  és  II‐nél  128  vagy  256 Hz‐et, 

AEROcontrol  III‐nál  400 Hz‐et.  A  használt  inerciális  mérőegységek  üvegszáloptikás 

giroszkópos  műszerek  (Fiber  Optic  Gyro,  FOG).  Természetesen  az  elérhető  koordináta 

pontosság  a  szenzorvezérlőtől  és  a  használt  IMU‐tól  függ. A  TERRAcontrol  szenzorvezérlő 

egysége odométert is tud kezelni, ami a rendszer része. Az koordináták legnagyobb elérhető 

pontossága 0,05 m [29]. 
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1.3.3 NovAtel SPAN‐CPT 

NovAtel SPAN‐CPT egy integrált navigációs megoldás, tartalmaz egy OEMV‐3 GNSS vevőt és 

egy  FOG  típusú  IMU‐t.  Csak  az  5  Hz‐es  GNSS  vevőt  használva  a  vízszintes  koordináták 

legnagyobb pontossága 0,1 m (OmniSTAR korrekciókkal). A beépített INS 100 Hz‐es, a GNSS 

és az INS segítségével meghatározható vízszintes koordináták legnagyobb pontossága 0,01 m 

(utófeldolgozással). A rendszer előnye a kompakt méret (152 x 168 x 89 mm), hátránya – a 

földi felmérő rendszerek szempontjából –, hogy odométer nem kapcsolható hozzá [30]. 

 

1.18 ábra: NovAtel SPAN‐CPT 

 

1.19 ábra: Trimble AP10

1.3.4 Trimble AP10 

A Trimble AP10 egy kompakt navigációs rendszer, ami tartalmaz egy kétfrekvenciás, 1 Hz‐es 

GNSS vevőt és egy 200 Hz‐es  INS‐t. A  rendszer képes odométer kezelésére  is, azonban ez 

nem  része  az  alapkiépítésnek.  A  vízszintes  koordináták  elérhető  legnagyobb  pontossága 

0,25 m (OmniSTAR korrekciókkal és odométerrel). Előnye a kis méret (167 x 100 x 45 mm), 

ami  lehetővé  teszi  akár  az  UAV  rendszerekbe  történő  beépítést  is.  A  kis méretének  van 

hátránya  is,  a  komolyabb  rendszereknél  (pl.  Applanix  POS  LV)  kisebb  pontosságra  képes, 

főleg GNSS jelkimaradás esetén [31]. 

1.4 Összegzés 

A mai mobil térképező rendszerek változatos szenzorokat használnak (akár integráltan, akár 

modulárisan),  a  modern  hely‐  és  helyzet  meghatározó  rendszerek  segítségével  nagy 

pontosságú  adatgyűjtésre  is  alkalmasak.  Útburkolat  felmérés  esetén  ezek  a  rendszerek 

teljesen kiválthatják a manuális felméréseket, valamint az új burkolatszakaszok minősítésére 

is alkalmazhatók. A nagy sebességű adatgyűjtés  lehetővé teszi, hogy az útburkolatról tárolt 

adatok mindig naprakészek legyenek, ami megkönnyíti az útüzemeltetést. 
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2 Az útburkolat szerkezete és minősítése 

A  rendszeres  állapotfelvétellel  szemben  követelmény  az  ismételhetőség, 

összehasonlíthatóság  és  a  felvétel  kapcsán  a  minimális  forgalomzavarás.  Ezért  olyan 

felmérési módszereket kell alkalmazni, amelyek teljesítik ezeket a követelményeket [Szakos 

et al. 2010]. A modern mobil térképező rendszerek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, 

mert  a  rendszerek  többsége  tág  sebességtartományok  között  működőképes  (nincs 

forgalomzavarás),  a  használt  szenzorok  működése  automatizált,  valamint  az  útjellemzők 

számítása  jól  dokumentált  algoritmusok  szerint  történik  (a  különböző  eredmények 

összehasonlíthatók).  

Ahhoz, hogy a  felmérésekkel nyert adatokat megfelelően értelmezni  tudjuk  ismernünk kell 

az útpálya felépítését és az útburkolat hibáit (Melléklet 1). 

2.1 Útpályaszerkezetek típusai 

Az útpályaszerkezeteknek 3 főbb típusa van, ezek a következők: 

 Merev pályaszerkezet, 

 Félig merev pályaszerkezet, 

 Hajlékony pályaszerkezet. 

2.1.1 Merev pályaszerkezet 

Kötőanyag  nélküli  alaprétegre  vagy  hidraulikus  kötésű  alaprétegre  épített  cementbeton 

burkolat. 

 

2.1 ábra:  Merev pályaszerkezet 

Előnyei: 

 Keréknyomvályú képződés nem lép fel, 
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 Hosszú (30 éves) élettartam. 

Hátrányai: 

 Hézagolt (nem folytonos) szerkezet, 

 Kevésbé kellemes utazásérzet, 

 Magas téli fenntartása költség és munkaigényesség, 

 Nehezebben felújítható [Szakos et al. 2010]. 

2.1.2 Félig merev pályaszerkezetek 

Hidraulikus  kötésű  alaprétegekre  (stabilizációs  rétegekre,  sovány  beton  alapokra)  épített 

aszfalt pályaszerkezet. 

 

2.2 ábra: Félig merev pályaszerkezet 

Előnyei: 

 Kellemes utazásérzet, 

 Jó fenntarthatóság, javíthatóság, 

 Több talajcsoport jól stabilizálható, ezért gazdaságos építési lehetőség. 

Hátrányai: 

 Vékony aszfalt pályaszerkezet a hidraulikus alaprétegre nem építhető, 

 Reflexiós repedések alakulhatnak ki az aszfalt pályaszerkezetben [Szakos et al. 2010]. 

2.1.3 Hajlékony pályaszerkezet 

ZA  (zúzottkő  alapréteg)  és  FZKA  (folytonos  szemmegoszlású  zúzott  anyag)  jelű  kötőanyag 

nélküli alaprétegekre, aszfalt alsó alaprétegekre,  régi aszfaltmakadám burkolatokra épített 

aszfalt pályaszerkezet. 
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2.3 ábra:  Hajlékony pályaszerkezet 

Előnyei: 

 Kellemes utazásérzet, 

 Reflexiós repedések nem alakulnak ki, 

 Lépcsőzetes kiépítési mód lehetősége, 

 Jól fenntartható, jól felújítható. 

Hátrányai: 

 Nagyobb maradó alakváltozási (nyomvályú képződési) hajlam, 

 Az ország területének csak kisebb részén építhető gazdaságosan [Szakos et al. 2010]. 

2.2 Útburkolat minősítése IRI (International Roughness Index) értékkel 

Az IRI nemzetközileg elfogadott és gyakran alkalmazott útburkolat minősítő mérőszám. A 2.4 

ábrán  a modern  IRI  értéket meghatározó  jármű  elvi  vázlata  látható  (hasonló  felépítésű  a 

Magyarországon is használt svéd RST).  

 

2.4 ábra: Útburkolat minősítő jármű elvi vázlata [Sayers, Karamihas 1998] 

Már  az  1940‐es  években  is  használták  útburkolatok  jellemzésére,  azonban  akkor  még 

nehezen voltak összehasonlíthatók a különböző mechanikus  felmérő  rendszerekkel végzett 

mérések eredményei. A könnyebb összehasonlításhoz az 1970‐es évek végén megalkottak a 



Az útburkolat szerkezete és minősítése    Kertész Imre 

 

28 

 

számításhoz  egy  matematikai  modellt  (quarter‐car),  ami  a  mért  hosszirányú  profil 

segítségével határozza meg az index értékét. A mechanikus rendszerek elterjedtsége miatt a 

matematikai  modellt  ezek  kimenő  adataihoz  igazították.  A  modell  egy  fiktív  jármű 

felfüggesztését szimulálja, ennek a felfüggesztésnek a függőleges mozgásából számítja az IRI 

értéket úgy, hogy a kocsiszekrény és a kerék közötti rugó hosszváltozásainak abszolút értékét 

összegzi, majd ezt elosztja a megtett úttal. A modellben lévő szimulált felfüggesztés mozgása 

hasonló egy valódi jármű felfüggesztésének mozgásához. Az IRI számításhoz egy tetszőleges 

felmérő  eszközzel mért  (az  IRI  számítás  szabályainak megfelelő)  hosszirányú  profilt  kell  a 

modellbe betölteni, ezután a modell kiszámítja a fiktív felfüggesztés elmozdulásait (mintha a 

felfüggesztéshez  kapcsolt  kerék  végighaladt  volna  a  felmért  útszakaszon), majd  elosztja  a 

profilon  megtett  távolsággal  [Sayers,  Karamihas  1998].  A  profilt  alkotó  mintavételezési 

pontok között a távolság nem lehet nagyobb, mint 300 mm [32].  

 

2.5 ábra: IRI tartományok a repülőtéri kifutópályától a sérült burkolaton át a burkolatlan útig. Az ábra az egyes 

burkolatokhoz a normál közlekedési sebességet is mutatja [34]. 

A minőségi mutató mértékegysége m/km  vagy mm/m  (angolszász  területen  in/mi). A  2.5 

ábrán látható néhány útburkolat típus IRI érték tartománya. 

2.3 Az útburkolatról nyert információk hatékony felhasználása 

Az  útburkolat  aktuális  állapotáról  –  az  úthibák  detektálásával  –  a  különböző  felmérési 

módszerekkel  (Melléklet  2)  kaphatunk  információt.  Egy  útkezeléssel  foglalkozó  vállalat 

általában  több  ezer  vagy  több  tízezer  kilométer  úthálózat  kezelését  látja  el,  ezért  az 
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üzemeltetéshez  és  a  fenntartáshoz  a  hálózat  mindenkori  állapotát  ismernie  kell.  Ehhez 

rendszeres felméréseket kell végezni, ami azt jelenti, hogy az úthálózatról nagy mennyiségű 

adatot kell feldolgozni és tárolni. Az adatokat a jobb kezelhetőség miatt célszerű adatbázisba 

szervezni és az elemzéseket térinformatikai rendszerben elvégezni. Megfelelő szoftverrel és 

az adatbázisban  lévő adatok segítségével az útburkolat  leromlásának  folyamatát meg  lehet 

figyelni. Több ezer kilométernyi burkolathossz esetén a hálózat egészére vonatkozó állapoti 

jellemzőket  azonban  csak  akkor  lehet  nyomon  követni,  és  ezt  az  üzemeltetésnél  is 

felhasználni, ha az adatokat útburkolat‐gazdálkodási  rendszerben  (Pavement Management 

System,  PMS)  tároljuk.  Ezen  rendszerek  használatának  több  előnye  is  van,  például 

megkönnyíti  a  beavatkozások  ütemezését  és  a  karbantartási  költségek  kiszámítását.  Ezen 

felül  a  rendszerben  tárolt  felmérési  eredmények  felhasználásával  akár  az  egész  hálózat 

leromlási folyamatát is meg lehet figyelni. 

2.3.1 Útburkolat‐gazdálkodási rendszer 

Az  útburkolat‐gazdálkodási  rendszer  „az  útpályaszerkezetek  tervezésével,  építésével, 

fenntartásával, állapotjellemzésével és kutatásával, valamint a mindezek  finanszírozásához 

szükséges  előirányzatok  megállapításával  és  optimálásával  összefüggő  tevékenységek 

átfogó,  összehangolt  együttesét  jelenti.  Eszközök  és  módszerek  összessége,  amely  a 

döntéshozókat  segíti  olyan  optimális  stratégiák  (fenntartási  tevékenységi  ütemtervek) 

kiválasztásában, amelyekkel az adott úthálózatot alkotó pályaszerkezeteket meghatározott 

ideig  elfogadható  szolgáltatási  színvonalon  üzemeltethető  állapotban  tartják.  Tágabb 

értelemben  ma  már  a  közutak  építésével  és  fenntartásával,  üzemeltetésével, 

finanszírozásával  kapcsolatos  összes  tevékenységet  magában  foglaló,  azok  adott  cél(ok) 

szerinti  optimalizálását  lehetővé  tevő  útgazdálkodási  rendszerről  (Road  Management 

System, RMS)” [Koren et al. 2011] is lehet beszélni.  

Az  útgazdálkodási  rendszer  legfontosabb  része  az  úthálózat  fizikai  jellemzőit  (leltár),  a 

forgalomnagyságokat és az állapotjellemzőket nyilvántartó adatbázis, az adatbank (2.6 ábra). 

A rendszer alapját képező matematikai modell a következő típusú lehet: 

 hálózati  szintű  (network  level)  modell,  az  úthálózat  egészére  vonatkozik,  az 

útszakaszok  a  leromlási  függvény  egyes  szakaszait  elválasztó  állapotjellemzők 

határolta osztályokba vannak besorolva. A modell az így kialakított osztályokra képes 
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meghatározni, hogy a vizsgált  időszakban, az osztály hány százalékára vonatkozóan, 

mikor és milyen beavatkozást szükséges elvégezni. 

 projekt szintű  (project  level) modell, a hálózati szintű adatok konkrét útszakaszokra 

történő  beavatkozásokra  vannak  lebontva.  A modellel meg  lehet  határozni,  hogy 

melyek azok az útszakaszok, amelyeken egy adott típusú beavatkozást el kell végezni 

[Koren et al. 2011]. 

 feladat  szintű  (task  level) modell  a  projekt  szintű modellel  ellentétben,  az  abban 

meghatározott  szakaszokra  elvégzi  a  tényleges  ütemezést. Meghatározza,  hogy  az 

egyes  beavatkozásokat  pontosan  milyen  sorrendben,  mikorra  kell  elvégezni 

[Ambrusné 2009]. 

 

2.6 ábra: Útgazdálkodási rendszer elemei [Koren et al. 2011] 

Magyarországon  használt  RMS,  az  Országos  Közúti  Adatbank  (OKA  2000),  amely  egy 

térinformatikai alapokon működő, az állami kezelésű közutak adatait nyilvántartó  rendszer 

[Koren et al. 2011]. 

2.3.2 Leromlási folyamat 

Az  úthálózat  műszaki  állapota  az  időjárás  és  az  áthaladó  forgalom  (döntően  a  nehéz 

tehergépjármű‐forgalom)  hatására  folyamatosan  romlik.  Ezt  a  folyamatot  a  célszerűen 

választott forgalmi terhelési osztályonként egy‐egy burkolat‐típushoz rendelhető, elméletileg 
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(esetleg gyakorlatilag) meghatározható  leromlási függvényekkel (2.7 ábra)  lehet kifejezni. A 

leromlási folyamat a következő hatások eredőjeként alakul ki:  

 az építőanyagok természetes öregedése és fáradása (idő és időjárás hatására), 

 a rendeltetésszerű használatból eredő kopás és elhasználódás 

 az építőanyagok és technológiák erkölcsi avulása, 

 a  közúti  szolgáltatás  nem  kellően  hatékony minőség‐ellenőrzés miatti  csökkenése 

(visszavezethető tervezési és kivitelezési hibákra) [Koren et al. 2011]. 

 

2.7 ábra: Hajlékony pályaszerkezetű burkolat elméleti leromlási görbéje és a fajlagos fenntartási költségek 

nagyságrendjének alakulása [Timár 2002] 

Az  építőanyagok  öregedése  és  a  rendeltetésszerű  használat  miatti  romlás  hatása  csak 

részben  ellensúlyozható  a  rendszeres  javítással,  karbantartással  és  a  meghatározott 

időszakonként elvégzett  felújítással, mert az útburkolat  leromlása  természetes  folyamat. A 

másik  két  hatást  nem  lehet  ellensúlyozni,  de  a  tervezési  és  kivitelezési  hibák  hatékony 

minőség‐ellenőrzéssel jelentősen csökkenthetők. A folyamatot modellező leromlási függvény 

jellege  és  egyes  szakaszainak  meredeksége  a  leromlás  sebességéről  ad  információt, 

segítségével  a  pályaszerkezet  hasznos  üzemi  élettartamát meg  lehet becsülni. A  függvény 

jellege  (vagyis  az  élettartam)  jelentős  mértékben  befolyásolható  a  beavatkozások 
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(fenntartási anyagok és technológiák) jó megválasztásával és megfelelő időbeli ütemezésével 

[Koren et al. 2011].  

Ha a karbantartási beavatkozásokat nem az optimális időpontban végzik el, mert szűkösek az 

előirányzott közpénz‐források, akkor a tartós alulfinanszírozás miatt az optimális időpontnál 

később elvégzett beavatkozások költsége az optimális  időpontban elvégzett beavatkozások 

költségénél nagyobb lesz. Minél tovább halasztják a beavatkozásokat, annál nagyobb lehet a 

költségnövekedés. 

Az  útburkolat  leromlása  különböző  állapotjellemzők  folyamatos  vizsgálatával  nyomon 

követhető. A nemzetközileg  legelterjedtebb állapotparaméterek a következők (zárójelben a 

Magyarországon használt mérőeszközök): 

 felületi  egyenletesség  (Út‐02  háromkerekű  egyenetlenségmérő,  svéd  RST‐

berendezés), 

 pályaszerkezet  teherbírása  (billenőkaros  behajlásmérő,  Lacroix‐deflektográf,  KUAB 

ejtősúlyos teherbírásmérő), 

 felületépség, burkolathibák (vizuális, video vagy filmfelvétel), 

 csúszásellenállás (angol ingás SRT‐készülék, SCRIM‐berendezés), 

 keréknyomvályú (transzverzoprofilográf, svéd lézeres RST‐berendezés), 

 szín,  fényvisszaverő  képesség,  forgalmi  sávok  megkülönböztethetősége  [Gáspár, 

Horvát 2000]. 

Az  üzemeltetés  során  végzett  állapotfelvételi  eljárások  eredményének,  valamint  a 

minőségellenőrzés megfelelő adatainak felhasználásával az útburkolatra vonatkozó leromlási 

folyamat meghatározható. A  leromlási  folyamat  ismeretében az adott útszakasz különböző 

burkolati  jellemzőkhöz  tartozó műszaki  állapotát meg  lehet  határozni.  A műszaki  állapot 

meghatározása az üzemeltetés során nyert, az adatbankba tárolt egyéb forgalmi és baleseti 

adatokkal  a  döntés‐előkészítés  első  lépcsőjét  képezi  [Gáspár,  Horvát  2000].  Az 

állapotfenntartási  beavatkozások  módját  alapvetően  a  megjavítandó  állapotjellemző 

határozza  meg.  Gyakran  ugyanazt  a  célt  különböző  módszerekkel  is  el  lehet  érni  és 

ugyanolyan módszerrel egyszerre  többféle  tulajdonságot  is hatékonyan meg  lehet  javítani. 

Ebből következik, hogy a különféle beavatkozási módok között minőségi eltérés van aszerint, 

hogy azok milyen beavatkozási szintet jelentenek. Mélység szerint a beavatkozásokat három 

csoportba lehet sorolni: 
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 javítás,  amikor  a  lokálisan  kialakuló meghibásodásokat  állítják helyre  azért, hogy  a 

hibák  elfajulását  a  leromlási  lánc  megszakításával  megakadályozzák.  Ezekkel  a 

munkákkal nem cél az útállapot javítása, elvégzése azonban fontos, mert ez biztosítja 

azt,  hogy  az  út  leromlási  folyamata  normálisnak  tekinthető  ütemben  folyjon  le.  A 

munkákat a hiba kialakulásának kezdetén kell elvégezni, amikor az még egyszerű és 

olcsó módszerrel megszüntethető. Előre tervezni nem  lehet, mert sok véletlenszerű 

tényező befolyásolja  (az építőanyag minőségének egyenetlenségei, a helyi  tervezési 

és kivitelezési hibák stb.). 

 karbantartás,  amikor  a  cél,  hogy  hosszabb  útszakaszon  egységes műszaki  állapot 

jöjjön  létre. Ezért egy‐egy hosszabb útszakaszt egy vagy  több  szempontból az új út 

állapotának  megfelelő  vagy  azt  megközelítő  állapotba  hoznak.  Ez  a  beavatkozás 

általában  az  egész  felületre  kiterjed,  vékony  réteg  beépítésével.  A  beavatkozás 

időpontja előre megtervezhető. 

 felújítás, amikor az út valamennyi paraméterét az új állapotnak megfelelő szintre kell 

emelni.  Ez  építés  jellegű  beavatkozás,  melyet  az  út  fő  szerkezeti  részeinek 

tönkremenetelekor kell elvégezni. Lényeges  jellemzője, hogy a pályaszerkezetet egy 

méretezett  réteg  építésével megerősítik  olyan módon,  hogy  az  egy meghatározott 

időszak (15‐20 év) forgalmát el tudja viselni [Kosztka 2001]. 

Látható,  hogy  az  útburkolati  egyenetlenségek  felmérése  is  fontos  a  leromlási  folyamat 

meghatározásához, mert azok hatással vannak az utazási komfortra. A megváltozása jelzi az 

útburkolat  romlását.  Az  egyenetlenség  mérés  jól  automatizálható  (például  a  következő 

fejezetben  látható  PHORMS  rendszerrel),  ez  megkönnyíti  a  rendszeres  felmérések 

elvégzését.
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3 Útburkolat minősítés automatizált felmérő rendszerrel 

A  GPS  és  inerciális  technika  fejlődése  egyre  kisebb  és  alacsonyabb  előállítási  költségű 

műszerek  készítését  tette  lehetővé,  ez  a  folyamat  elősegítette  az  eszközök  polgári 

elterjedését,  ami  a  mobil  térképező  rendszerek  fejlődésére  is  hatással  volt.  Egyre  több 

kutató  egyetemen  kezdtek  el  felmérő  rendszereket  fejleszteni,  a BME  Fotogrammetria  és 

Térinformatika  Tanszék  is  közöttük  volt. A  tanszék  2004‐ben  kezdett  először  automatizált 

rendszerek  fejlesztésével  foglalkozni,  ekkor  kezdődött  a  PHORMS  útburkolat  felmérő 

rendszer fejlesztése, melyben 2006‐tól magam is részt vettem. Az alapvető cél az volt, hogy a 

rendelkezésre  álló  költségvetésből  egy  egyszerű  felépítésű,  kevés  komponensből  álló 

felmérő rendszer kifejlesztését végezzük el. 

3.1 PHORMS fejlesztése 

A  PHORMS  (PHOtogrammetric  Road  Measurement  System,  fotogrammetriai  útfelmérő 

rendszer)  kísérleti  útburkolat  felmérő  rendszer  fejlesztése  2004‐ben  kezdődött  a  Fővárosi 

Közterület‐fenntartó Zrt. megbízásából a BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszékén 

a BME Út‐ és Vasútépítési  Tanszék  együttműködésével. A  rendszer  feladata  az útburkolat 

jellemzéséhez  szükséges  adatok  gyűjtése.  2007‐re  készült  el  az  első  működőképes 

tesztváltozat.  A  rendszernek  ez  a  változata  a  burkolat  háromdimenziós  modelljének 

előállítására  és  a  felületi  repedések  automatizált  detektálására  volt  képes  [Barsi  et  al. 

2006a].  

 

3.1 ábra: PHORMS útburkolat felmérő a hordozó járművön 
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A későbbi  tapasztalatok alapján azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a két  funkció egy  időben 

nem  használható.  A  repedés  felismeréshez  nappali  fény  szükséges,  a  burkolat  alakjának 

méréséhez pedig szürkület vagy sötétség kell, mert az útburkolat profiljainak megjelölésére 

használt  lézerpontokat  közvetlen  napsütésben  a  monokróm,  20 lux  fényerejű  kamerával 

nehéz azonosítani. Végül a 2008‐ban elkészült végleges rendszernél a kezelt adatmennyiség 

csökkentése  céljából  a háromdimenziós burkolat modell előállítása,  valamint  a  kiértékelés 

nehézségei miatt a repedés detektálás opcionális funkció  lett, az útfelület  jellemzésére egy 

útburkolat‐minőségi  mutató  került  bevezetésre.  A  rendszer  2008  óta  kisebb 

megszakításokkal  rendszeres  használatban  van  és  Budapest  úthálózatán  több  mint  800 

kilométer útburkolat felmérését végezte el. 

3.2 Rendszerkomponensek 

A  rendszert 2 db Pentax C418DX objektívvel ellátott  Sony XCD  SX910 monokróm  kamera, 

1 db Thales AC12‐es GPS vevő, 20 Lasiris lézer dióda és egy vezérlő laptop alkotja, amelyeket 

egy  mérőjármű  hordoz.  A  kamerák  és  a  lézer  diódák  az  úgynevezett  műszerhídon 

helyezkednek  el,  ezt  tartja  a  3.1  ábra  jobb  oldalán  látható  rácsos  szerkezetű  konzol.  A 

kamerák  olyan magasan  vannak  elhelyezve,  hogy  a  velük  lefedett  közös  képterületen  a 

burkolat  3,3  m  széles  darabja  mindig  látható.  Az  eredeti  tervek  szerint  egy  Crossbow 

NAV420CA‐100‐as  típusú  INS  is  helyet  kapott  volna  a  hídon,  de  ennek  a  műszernek  a 

beépítése végül nem történt meg, mert a navigációhoz szükséges Kálmán‐szűrő nem készült 

el. A rendszer blokksémája a 3.2 ábrán látható. 

 

3.2 ábra: PHORMS útburkolat felmérő blokksémája [Tóth 2009] 
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3.2.1 Képalkotó rendszer 

A Sony XCD SX910 kamerák firewire (IEEE1394) porton csatlakoznak a laptophoz, legnagyobb 

felbontásuk 1280x960 pixel, ezen a felbontáson a képrögzítés  legnagyobb sebessége 15 fps 

(frame/second, képkocka/mp). Mivel a rendszerben két kamera van, ezeknek az expozícióját 

a  sztereoszkópikus  kiértékelés miatt  szinkronizálni  kell,  ez  a  feladat  egy  külső  triggerrel 

valósítható  meg.    A  trigger  az  expozíció  időpontjában  5V  feszültségű,  minimum  10  µs 

hosszúságú  elektromos  jelet  küld  a  kameráknak,  ennek  hatására  történik  a  szinkronizált 

expozíció  [Tóth  2009].  A  tesztek  során  vált  nyilvánvalóvá,  hogy  a  kamerák  legnagyobb 

sebessége nem használható, mert a vezérlő számítógép nem tudta képkocka vesztés nélkül 

fogadni  a  kamerák  által  rögzített  képeket,  ezért  a  rendszer  csak  5  képkockát  rögzít 

másodpercenként.  A  kamerák  a  műszerhíd  két  szélére  vannak  rögzítve,  így  egymáshoz 

képest a helyzetük a mérések során nem változik, de ha szükséges, a pozíciójukat bizonyos 

határok között lehet állítani. A kamerák külső tájékozási adatait bizonyos időközönként újra 

meg kell határozni, mert a műszerhíd  jelentős erőhatásoknak van kitéve a méréseknél és a 

szállításnál, emiatt a kamerák és a lézerek is elmozdulhatnak. 

A kamerákkal rögzített, összetartozó képpárok sorszáma egy mérésen belül azonos. Azt hogy 

melyik képpár mikor készült, a mérés során készült naplófájlból lehet kiolvasni. 

3.2.2 Lézer pontsor 

A kivetített pontsort 20 db 660 nm hullámhosszúságú Lasiris  lézer dióda biztosítja, melyek 

fogyasztása  egyenként  5 mW.  A  lézerekkel  megvilágított  burkolatpontokban  lehet 

meghatározni a magasságértékeket. Mivel mindkét kamera egyszerre  látja a  lézerpontokat, 

így  sztereoszkópikus  kiértékeléssel  a  kamerák  saját  rendszerében  értelmezett  pont 

magasságok meghatározhatók.  

 

3.3 ábra: A baloldali kamera képe 

A  diódák  a műszerhídra  vannak  felerősítve,  a  kamerákhoz  képest mozdulatlanok  és  úgy 

vannak  beállítva,  hogy  a  két  szélső  dióda  közötti  3,1  méteres  távolságot  nagyjából  19 

egyenlő részre osztják fel. A 3.3 ábrán az egyik kamerával készült kép egy részlete látható. 
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3.2.3 Tápellátás 

A  tápellátást  egy  220 V  feszültség előállítására  képes, benzines  aggregátor biztosítja.  Erre 

azért volt szükség, mert a hordozó jármű elektromos rendszere nem rendelkezett megfelelő 

teljesítménnyel  az  összes  komponens  működtetéséhez.  Az  aggregátor  hátránya,  hogy 

jelentős  a  zaj  az  utastérben  és  a  megfelelő  mennyiségű  üzemanyagot  biztosítani  kell  a 

zavartalan működéshez. 

3.2.4 Helymeghatározó rendszer 

A  helymeghatározás  Thales  AC12  GPS  vevő  segítségével  történik.  Ez  a  típus  1  Hz‐es 

navigációs  GPS  vevő,  amivel  abszolút mérési módban  az  elérhető  legnagyobb  pontosság 

~5 m. A  vevőhöz egy  SMA  csatlakozóval  rendelkező antenna  csatlakozik, amely a hordozó 

jármű  tetejéhez  van  rögzítve.  A  koordinátákat,  a  saját  fejlesztésű  szoftver  NMEA 

formátumban rögzíti.  

A  PHORMS  rendszer  magas  épületek  között  (városi  kanyonok)  csak  korlátozottan 

használható, mert a sűrűn beépített helyeken a GPS antenna kilátása az égboltra nem mindig 

megfelelő. 

3.2.5 A rendszer vezérlése 

A  vezérlést  a  tanszéken  fejlesztett  PHORMS  1.0  szoftver  végzi,  ami  egy  laptopon  fut.  A 

program 4 főrészből áll. A keretprogramból indítható a kép‐ és koordinátarögzítő, valamint a 

lézer pontjelek relatív magasságait meghatározó modul. A mérési eredmények kiértékelése 

és a BEI értékek kiszámítása is a keretprogram segítségével végezhető el. 

3.3 PHORMS 1.0 

A  PHORMS  1.0‐t  a  BME  Fotogrammetria  és  Térinformatika  Tanszékén  fejlesztettük;  több 

különálló szoftverből épül  fel. Külön program végzi az adatrögzítést és az adatfeldolgozást. 

Ezeket a modulokat vezérli egy keretprogram – amelyet teljes egészében én fejlesztettem –, 

amelynek  segítségével  az  útburkolat  jellemzésére  használt  mérőszámot  is  meg  lehet 

határozni.  Az  1.0‐ás  verzió  fejlesztésének  megkezdése  előtt  a  különálló  programokat 

egyenként  kellett  futtatni,  ami  sok  nehézséget  okozott  a  kezelő  személyzetnek.  Az 

egyszerűbb használhatóság érdekében a modulok 2007‐ben  jelentős átdolgozáson estek át, 

ezután nyerte el  a PHORMS 1.0  a  végleges  formáját. A 3.4  ábrán  a moduláris  felépítés,  a 

3.5 ábrán pedig  a PHORMS 1.0  keretprogram  kezelőfelülete  látható. A 3.4  ábrán  a három 
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kimeneti  fájl  nevében  a  csillag  karakter  helyére  az  adott  projekt  sorszáma  kerül 

automatikusan egy valós mérés esetén. 

A  rögzített  adatok  tárolása  előre  meghatározott  mappa  struktúrában  történik,  a 

projektmappa  gyökerében  vannak  a  mérés  során  készült  naplófájlok  és  két  külön 

almappában  (B  és  J)  a  kamerák  által  készített  jpeg  formátumú  képek.  A  különböző 

méréseknek  soha  nem  lehet  azonos  nevű  a  projektmappája,  mert  azt  a  keretprogram 

automatikusan nevezi el. 

 

3.4 ábra: PHORMS 1.0 felépítése 

    

3.5 ábra: PHORMS 1.0 kezelőfelület 
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3.4 Rendszer működése 

A kétkamerás rendszer a fotogrammetria alapösszefüggései (kollinearitási egyenlet) alapján 

működik: 
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ahol  ξ és η a mért képkoordináta,  c kameraállandó,  rij a  forgatási mátrix elemei, X, Y, Z a 

meghatározott  terepi  pont  térbeli  koordinátái,  X0, Y0, Z0  a  vetítési  centrum  térbeli 

koordinátái  [Kraus 1998]. Az egyenletben a  terepi pontok kiszámításához  legalább két kép 

képkoordináta‐mérése  szükséges. A  felírható négy egyenletben  az  ismert  vetítési  centrum 

koordinátákkal és forgatási elemekkel meghatározható (térbeli előmetszéssel) a terepi pont 

koordinátája. A meghatározásban három  ismeretlenre négy egyenlet jut, ezért kiegyenlítést 

kell végezni.  

A térbeli forgatási mátrix az alábbi: 
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ahol c  jelöli a cos  függvényt, s a sin  függvényt, az alsóindex pedig a szög betűjelét. Mivel a 

rendszerben használt  kamerák nem metrikusak  (nem  ismertek  a belső  tájékozási  adatok), 

ahhoz, hogy metrikus adatokat  lehessen előállítani, kamera kalibrációt kell végezni. Ennek 

során  a  belső  tájékozás  paraméterei  –  az  objektív  kép  felöli  vetítési  centrumának  és  a 

képsíknak a távolsága (kameraállandó) és talppontjának képkoordinátái – meghatározhatók. 

A  kalibráció  során  a  vetítési  centrum  helyzetének  pontos meghatározásához  az  objektív 

elrajzolási értékeit is ismerni kell [Tóth et al. 2005]. 

A képeken  leképződött  lézerpontok pixeleire ellipszis‐illesztést alkalmazva, majd az ellipszis 

középpontjának  pixel‐koordinátáit  meghatározva  a  tárgykoordináták  előmetszéssel 

kiszámíthatók [Tóth 2009]. 

A  lézerpontok által alkotott profilok  térbeli helyzetét a GPS koordináták  segítségével  lehet 

megadni.  Az  abszolút  koordinátákhoz  a  GPS  rendszere  és  a  magyarországi  térképezési 

koordináta  rendszer,  az  EOV  (Egységes  Országos  Vetületi  Rendszer)  közötti  leképezésre 
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mesterséges neurális hálózaton alapuló átszámítást használunk. A neurális hálózat (NEUTRA) 

a  bejövő  WGS84  rendszerbeli  koordinátákat  (bemenet)  EOV  koordinátákra  (kimenet) 

számítja át, rendkívül gyorsan megfelelő pontossággal [Barsi 1999]. 

A  lézerek által kivetített pontok mindegyikének a kamerák  saját  rendszerében értelmezett 

magassága  a  számítások  után  ismert. Mivel  a GPS  csak  1  Hz‐es,  a  lézerpontok  vízszintes 

koordinátáit  csak nagyon pontatlanul  lehetne meghatározni, mert  csak az  ismert mely két 

rögzített  GPS  pont  között  helyezkednek  el.  Mivel  a  burkolat  minőségét  jellemző  érték 

egyébként  is  az  út  egy  adott  szakaszára  értelmezhető,  ezért  nem  probléma  a  pontos 

vízszintes koordináták hiánya. A profilpontok közül a keréknyomok alá eső pontok (4‐4 pont) 

magassági  értékeiből  származtatható  a  burkolat  8  hosszirányú  profilja,  majd  a 

magasságértékek  alapján  képezhető  profilonként  a  hosszegységre  eső  összegzett 

magasságváltozás, vagyis az egyenetlenségi  index  (BEI, 3.4.1  fejezet). A 8 különböző  index 

értékéből levezethető a burkolatszakasz egyenetlenség mutatója. 

3.4.1 BEI (Burkolat Egyenetlenségi Index) 

A BEI az útburkolat minőségének jellemzésére használt mérőszám. A PHORMS szoftver korai 

verziója háromdimenziós  felületmodell előállítására és  repedés  felismerésre  volt  alkalmas, 

azonban  egy  hosszabb  útszakasz  felületmodelljének  kezelése  nehézkes  volt,  nem  adott 

semmilyen  számszerű  burkolatjellemzőt.  A  mérési  eredmények  manuális  kiértékelést 

igényeltek.  A  továbbfejlesztést  az  útfelület  jellemzésére  egy  nemzetközi  gyakorlatban 

használt  útburkolat minősítő mérőszámot  (IRI)  szerettem  volna  a mérési  eredményekből 

meghatározni [Kertész et al. 2008]. 

Azonban  az  IRI mérőszám  előállításához  az  5 Hz‐es mérési  frekvencia  kevésnek bizonyult, 

mert a hosszirányú profil pontjainak távolsága, IRI meghatározás esetén nem haladhatja meg 

a  300  mm‐t.  5  Hz  esetén  a  sebességnek  kevesebbnek  kell  lennie  5  km/h‐nál  hogy  ez 

teljesüljön,  azonban  ekkor  a  járműnek  nagyon  lassan  kellene  haladnia.  Ezért  egy  hasonló 

elven meghatározható saját mérőszám bevezetése mellett döntöttem. Az új mérőszám a BEI, 

amely megfelelő kalibrációt követően a burkolat minősítésére alkalmas mérőszám  lehet. Az 

IRI és a BEI  index  is az utazási komfortról ad  információt, a különbség, hogy a BEI értékek 

nagyságrendileg kevesebb mérésből számítódnak [Kertész et al. 2009]. 
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3.4.1.1 BEI érték kiszámítása 

A BEI érték kiszámításához a mért keresztirányú profilok között 1 méteres távolságnak kell 

lennie. A  kamerák 5  képet  rögzítenek másodpercenként, ez azt  jelenti, hogy 5 m/s‐os  (18 

km/h) sebesség esetén lesz megfelelő a profiltávolság. Mivel a sebességet nem lehet mindig 

ezen az értéken  tartani  (forgalom,  terepviszonyok, vezetői hibák  stb. miatt), ezért alsó‐ és 

felső  sebességkorlátot vezettem be. A megengedett  legalacsonyabb  sebességet 4 m/s‐ban 

(~15  km/h),  a  legnagyobb  sebességet  pedig  6 m/s‐ban  (~22  km/h)  állapítottam meg.  A 

sebesség  adatok  a  GPS  pontok  közötti  távolságok  és  két  pont  rögzítése  között  eltelt  idő 

hányadosából adódnak. A sebességhatárokkal elérhető, hogy csak azok a szakaszok kapnak 

BEI  értéket,  amelyeknél  a  sebesség  a  határértékek  között  van,  tehát  a  keresztszelvények 

távolsága  0,8  ‐  1,2 m.  A  mérés  közben  ennek  megfelelően  ügyelni  kell  a  sebességre, 

különben meg kell  ismételni az adott útszakasz  felmérését, mert a szoftver nem megfelelő 

sebesség esetén nem számít ki BEI értékeket [Kertész et al. 2009].  

A  BEI  érték  kiszámításának  első  lépése,  hogy  a  rögzített  képeken  térbeli  előmetszés 

segítségével  meghatározásra  kerül  a  lézerpontok  (20  db)  relatív  magassága  (kamerák 

rendszerében értelmezett magasság).  Ezután  a  kép  rögzítésének  időpontját  felhasználva  a 

GPS  pontok  közötti  szakaszokhoz  hozzá  kell  rendelni  az  egyes  keresztszelvényeket  (egy 

képpár egy keresztszelvényt  tartalmaz). Az egyes  szakaszokhoz általában 5 keresztszelvény 

tartozik, azonban előfordulhat, hogy kimaradnak szelvények amiatt, hogy nem azonosíthatók 

egyes  lézerpontok  a  képeken  vagy  azért,  mert  az  elkészült  képek  rögzítési  idejének 

különbsége nem állandó (0,19‐0,21 s). Ezen okok miatt egyes szakaszokhoz kevesebb, mint 5, 

másokhoz 6 keresztszelvény tartozik. BEI értéket csak azok a szakaszok kapnak, amelyekhez 

legalább 4, de 6‐nál nem több profil tartozik. Ezzel biztosítható, hogy az egyes szakaszokhoz 

számított BEI érték összehasonlíthatók egymással. 

Ha a hozzárendelés megtörtént, akkor a két keréknyom alatti 8  lézerpont méréseit – 4‐7‐ig 

és a 12‐15‐ig  sorszámú profil pontokat –  felhasználva kiszámítható 8 hossz‐szelvényben az 

adott szakaszhoz tartozó 8 BEI érték, amelyek átlaga adja a szakaszra vonatkozó BEI értéket. 

A BEI értéket egy hossz‐szelvényben úgy  számítom, hogy a  szakaszhoz  tartozó profilokban 

lévő,  egymást  követő  lézerpontok  magasságainak  abszolút  különbségének  veszem  az 

összegét, ezután az összeget elosztom a szakasz hosszával [Kertész et al. 2009]. A BEI érték 

jellegében, használatában és dimenziójában (m/km) az IRI értékhez hasonló mérőszám. 
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3.5 Mérési eredmények feldolgozása 

A  keretprogram  segítségével  ki  lehet  értékelni  az  egyes  projekteket.  A  kiértékelés  során 

előáll:  

 egy statisztikai adatokat tartalmazó jelentés fájl (Meres*_stat.dat), 

 egy  AutoLISP  utasításokat  tartalmazó  fájl,  aminek  a  segítségével  AutoCAD‐ben 

térképezni  lehet az útvonalat; az útszakaszok megfelelő  színezése a minőségre utal 

(Meres*.lsp),  

 valamint  az  adatok  más  rendszerekbe  történő  importálását  elősegítő  fájl 

(Meres*.dat,  ebben  részletesen  benne  vannak  a  koordináták  és  a  szakaszokra 

vonatkozó BEI értékek). 

Az útszakaszokat a BEI értékük alapján hat kategória egyikébe  sorolom be automatikusan, 

amelyek  közül  5 minőségi  kategória,  egy  pedig  azokra  a  szakaszokra  vonatkozik,  amelyek 

esetén a BEI értéket nem lehetett kiszámítani (vagy GPS jelkimaradás miatt, vagy a lézerpont 

relatív magasságának  hiánya,  pl.  ponteltűnés miatt).  A  hat  kategória  az  utazási  komfort 

szerint a következő (zárójelben a térképi megjelenítésnél alkalmazott szín és a kategóriához 

tartozó BEI intervallum): 

 1. kategória (kék, 0‐4 m/km): nagyon jó útburkolat, 

 2. kategória (zöld, 4‐8 m/km): jó útburkolat, 

 3. kategória (sárga, 8‐12 m/km): megfelelő útburkolat, 

 4. kategória (bíbor, 12‐16 m/km): rossz útburkolat, 

 5. kategória (piros, >16 m/km): nagyon rossz útburkolat, 

 6. kategória (szürke): BEI értéket nem kapott szakaszok. 

A kategóriák nem adnak egyértelmű  információt a burkolat aktuális állapotáról; a BEI érték 

nem ad információt arról, hogy a leromlási folyamat hol tart. A BEI érték kizárólag az utazási 

komfort szintjét adja meg, amiből azonban lehet következtetni az útburkolat állapotára. 

3.5.1 A feldolgozás eredménye 

A  BEI  értékek  kiszámítása  után  készül  el  a  jelentés  fájl  (Meres*_stat.dat,  3.6  ábra),  ami 

tartalmazza a  felmérés kezdetének és végének  időpontját,  időtartamát, az útvonal hosszát, 

az átlagsebességet, a BEI értékek statisztikáit (maximum, minimum, átlag) valamint azoknak 
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a  szakaszoknak a  koordinátáit, amelyeknél a BEI érték a  legrosszabb  kategóriába esett  (5. 

kategória). 

 

3.6 ábra: PHORMS jelentésfájl tartalma 

A  PHORMS  keretprogram  részeként  fejlesztettem  a  térképi  ábrázolást  elősegítő  funkciót, 

amely  az  adatok megjelenítéséhez  egy AutoLISP  parancsokat  tartalmazó  fájlt  (Meres*.lsp) 

generál,  ami  az  útvonalak  és  a  BEI  kategóriák  AutoCAD  programban  történő  egyszerű 

ábrázolását  teszi  lehetővé  (a  trajektóriát  alkotó  szakaszok  minőségi  kategória  szerint 

színezve) [Kertész et al. 2009]. A térképi ábrázolásnak köszönhetően a karbantartók,  illetve 

más  szakterületen  dolgozók  is  könnyen  értelmezhetik  az  eredményeket.  A  mérési 

eredmények  térinformatikai  rendszerbe  töltését  segíti  elő, hogy  készül  egy olyan  adatfájl, 

ami  tartalmazza  a mért  GPS  pontok  koordinátáit,  a  pontok  közötti  szakaszok  hosszát,  a 

szakaszokhoz  tartozó utolsó profil  sorszámát, valamint a GPS pontok közötti  szakaszokhoz 

tartozó BEI értékeket (8 vizsgált pont BEI értéke, átlaguk, valamint a jobb és bal keréknyom 

átlag BEI értéke).   

3.5.2 A rendszer pontossági vizsgálata 

A  rendszert  a  tapasztalatok  szerint 100  kilométerenként  célszerű  kalibrálni, mert  a  kátyús 

utakon végzett mérések, valamint szállítás során a lézerek és a kamerák is elmozdulhatnak a 
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rázkódás miatt.  A  kalibráció  során  a  két  kamera  relatív  helyzetét  leíró,  külső  tájékozási 

adatokat kell meghatározni  (kameránként 6 paraméter), valamint   a  lézereket a megfelelő 

pozícióba kell állítani (a lézerpontoknak 1 vonalra kell esniük, az egymástól mért távolságuk 

16,5 cm  kell  legyen).  A  pontosság  ellenőrzésére  kidolgozott  eljárásomnak megfelelően  a 

rendszert álló helyzetben működtetve, próbatest segítségével kell ellenőrizni. Ennek során az 

összes  pontjel  alá  be  kell  helyezni  a  próbatestet  és  ki  kell  számítani  a  keretprogram 

segítségével a próbatest magasságát. 

A  legutolsó  ellenőrzés  során  egy  10,5  cm  magas  betonkocka  volt  a  próbatest.  Ennek  a 

kockának  a  magasságát  mindegyik  lézerpont  segítségével  meghatároztam.  A  PHORMS 

rendszer  centiméter  élességgel  képes  a  burkolat  megjelölt  pontjainak  a  magasságát 

meghatározni, ennél kisebb magasságkülönbség mérésére nem alkalmazható megbízhatóan. 

Lézerpontok  0  1 2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15  16  17  18 19

Magasság [cm]  13  10 10  10  10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 9  9  9  9  9 9

3.1 táblázat: Próbatest magassága az egyes lézerpontoknál 

A  kalibráció  ellenőrzésére  használt  próbatest  magasságára  kapott  10  cm‐es  érték 

megfelelőnek  tekinthető. A 3.1  táblázatban  látható, hogy  a  szélső  lézerpontoknál nem 10 

cm‐es  volt  a  számított magasság,  hanem  az  egyik  szélen  nagyobb  a másikon  kisebb.  Ez 

adódhat abból, hogy a kalibráció után elmozdultak a lézerek (a próbatesttel végzett vizsgálat 

nem  a  kalibráció  időpontjában  történt),  vagy  esetleg  az  egyik  kerékben  csökkent  a 

guminyomás. Ez a hiba azonban nem befolyásolja jelentősen a méréseket, mert a feldolgozás 

során a magasságok különbségeire van szükség, így a szabályos hibák kiesnek. A 0. sorszámú 

lézernél  jelentkező nagy különbség csak a felületmodell előállításában okozna problémát, a 

BEI értékeket nem befolyásolja. 

3.5.3 Ismételt mérések vizsgálata 

Az  egyik  fő  kérdés  egy  automatizált  rendszer  használata  esetén,  hogy  mennyire 

reprodukálhatók az egymást követő, ugyanazon a területen elvégzett mérések eredményei. 

Annál  megbízhatóbb  a  rendszer,  minél  jobban  egyeznek  az  egymást  követő  mérések 

eredményei.  Ennek  vizsgálata  érdekében  a  mérőrendszerrel  többször  végigmentünk 

ugyanazon  az  útvonalon  és  a  kiértékelt  eredményeket  hasonlítottam  össze.  Az 

összehasonlításhoz Budapesten a XI. kerületben található Pázmány Péter sétányon végeztem 
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többszöri mérést. Ennek a területnek az előnye, hogy a kilátást az égboltra nem akadályozza 

szinte semmi, ezért GPS jelkimaradásra nem kellett számítani. 

BEI kategória 

1  2  3  4  5 

Déli irány, külső 
sáv 

137,84  174,46  40,00  14,02  18,89  átlag [m] 

4,44  3,49  11,56  8,08  10,47  szórás 

Déli irány, belső 
sáv 

232,20  100,26  14,05  1,77  18,93  átlag [m] 

9,53  7,55  6,40  3,07  2,62  szórás 

Északi irány, 
belső sáv 

299,25  79,21  0,00  0,00  0,00  átlag [m] 

13,84  11,56  0,00  0,00  0,00  szórás 

Északi irány, 
külső sáv 

121,23  157,79  55,19  17,29  27,62  átlag [m] 

26,47  24,06  5,82  7,78  6,20  szórás 

3.2 táblázat: Ismételt mérések átlagolt eredményei 

A sétány 2x2 sávos; mind a négy sávon háromszor végigment a mérőjármű, ezek kiértékelt 

eredménye  a  3.2  táblázatban  látható.  Mindegyik  iránynál  és  sávnál  az  egyes  minőségi 

kategóriák  átlagos  hosszát  kiszámítottam  a  hozzátartozó  szórással  együtt.  A  3.7  ábrán 

oszlopdiagram segítségével ábrázoltam a táblázatban lévő adatokat, piros színnel látható az 

ismételt mérések szórása. 

 

3.7 ábra: Pázmány Péter sétányon végzett ismételt mérések eredményei, pirossal a szórások 
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Megállapítható,  hogy  az  ismételt mérések  egészen  jól megközelítik  egymást,  bár  vannak 

különbségek.  Ha  a  szakaszok  BEI  értékeiből  kiszámítjuk  a  felmért  útszakaszhoz  tartozó 

átlagos  BEI  értéket  a  különbségek  jelentősen  csökkennek.  Ennek  egyik  oka,  hogy  a 

mintavételezés sűrűsége miatt az egyes mérések szakaszai (két GPS pont közötti útszakasz) 

egymáshoz képest eltolódhatnak és az azonos sorszámú keresztszelvények nem ugyanarra a 

helyre  esnek  (ez megfigyelhető  a  3.8  ábrán).  Így  előfordul,  hogy  a  kapott  BEI  értékek  a 

burkolaton nem ugyanazt a  felületdarabot  jellemzik. Az azonos sávhoz  tartozó méréseknél 

látszik, hogy maximum egykategóriányi eltérés van az egyes mérések eredményei között.  

   

3.8 ábra: Pázmány Péter sétány mérései (jobbra, nagyított részlet) 

Az  eredmények  alapján  látható,  hogy  az  azonos  útszakaszra  vonatkozó,  egymást  követő 

mérések  eredményei  jól  korrelálnak  egymással  –  nagyobb  eltérés  egyedül  az  északi  irány 

külső  sávjában  volt  –  azaz  a  mérőrendszer,  az  egymástól  eltérő  időpontokban  végzett 

mérések  segítségével  alkalmas  lehet  a  burkolatminőség  bizonyos  fokú  változásának 

kimutatására (például kátyúk képződése) [Kertész et al. 2009]. 

3.5.4 Elvégzett mérések tapasztalatai 

Az FKF Zrt. 2008 óta használja a PHORMS rendszert Budapest úthálózatának felmérésére. A 

2008‐2010  időszak  alatt  több mint  800  km  hosszú  útfelületet mértek  fel,  a  kiértékelhető 

mérések hossza 791 km. 
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Mérések száma  805 db 

Teljes hossz  791 km 

BEI 1. kategória  85,7 km (10,8 %) 

BEI 2. kategória  178,7 km (22,6 %) 

BEI 3. kategória  132,2 km (16,7 %) 

BEI 4. kategória  89,3 km (11,3 %) 

BEI 5. kategória  189,4 km (23,9 %) 

BEI 6. kategória  115,7 km (14,7 %) 

Átlagsebesség  16,6 km/h 

Összes mérési idő  45:20:58 

Összes állásidő  1:27:57 

Mért profilok száma  808 358 db 

Profilszám/km  1 022 db 

BEI számításhoz felhasznált 
profilok 

647 848 db (80,1 %) 

Pont felismerés százaléka   98,9 % 

3.3 táblázat: PHORMS mérések statisztikai adatai 

A 3.3  táblázat mutatja a végső  tesztelési  fázisban és az átadást követően végzett mérések 

statisztikai adatait. A mérési  időszak alatt – 2008. márciustól 2010.  januárig – összesen 805 

kiértékelhető mérés történt. A profilok kb. 80 %‐a volt felhasználható, a maradék 20 % vagy 

a  pontazonosítás,  vagy  a  nem  megfelelő  sebesség  esetleg  a  GPS  hibák  miatt  nem  volt 

használható. Érdemes még megnézni, hogy a profilok kilométerenkénti száma 1022, ami azt 

mutatja, hogy  a  felmérések  során  jól  sikerült  tartani  a profilok  közötti  1 méteres  ajánlott 

távolságot. 

 

3.9 ábra: A kivetített pontjelek felismerésének százalékos értékei 

A 3.9 ábrán  látható, hogy az egyes  lézerpontok hány  százalékban voltak kiértékelhetőek a 

képpárokon. Még a  legrosszabb pontnál  is 95 %  fölött van ez az arány, ami nagyon  jónak 
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mondható.  Ha megnézzük  az  ábrát,  látszik,  hogy  a  problémák  inkább  a  szélső  pontoknál 

jelentkeznek. Ez azzal magyarázható, hogy a szélső lézerpontokra a kamerák kisebb szögben 

látnak  rá, ha esetlegesen  torzul a pontjel már nem biztos, hogy az algoritmus azonosítani 

tudja azt. Az ábrán  látható 1‐es  (0.  sorszámú  lézer) pont a  járdaszegély  felöli oldalon van, 

ezért  könnyebben eltűnhet a pontjel a  vízelvezetőkben,  illetve ha a  járdára esik  kieshet a 

kamerák látóteréből. 

 

3.10 ábra: A felmért utak minősítéssel 

Az 3.10  ábrán  látható  az összes  tesztmérés útvonala,  a minőségi  kategóriáknak megfelelő 

színekkel, hogy az egyes kategóriák egyszerűen megkülönböztethetők legyenek. Ha ránézünk 

a  térképre,  látszik,  hogy  a  felmért  útburkolat  nagy  része  (nagyjából  1/3‐a)  a  legrosszabb 

illetve a rossz minőségi kategóriába esett (piros és bíbor színekkel jelölve). A 791 km mérés 

segítségével képet kaphatunk Budapest úthálózatának jelenlegi általános állapotáról.  

Az  egyes mérések hossza  igen  változatos  volt  (a  3.11  ábrán  látható  a mérések hosszának 

hisztogramja), a néhány száz métertől a több kilométerig (átlagosan 1 km). A hosszabb, több 
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kilométeres  útvonalak  főleg  a  stabilitás  ellenőrzése miatt  voltak  szükségesek.  A mérések 

során a tapasztalat az volt, hogy a sűrűn beépített, belső kerületekben a GPS vétel nem volt 

folyamatos.  A  felmérő  rendszert  korlátozottan  lehet  használni  magasabb  épületek 

környezetében és szűk fákkal szegélyezett utcákban. 

 

3.11 ábra: Mérések hosszának hisztogramja 

 

3.12 ábra: Piros színnel a BEI értékkel nem rendelkező útszakaszok 
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A 3.12 ábrán pirossal a BEI értékkel nem  rendelkező útszakaszok  láthatók.  Látszik, hogy a 

külsőbb  kerületekben  ritkábbak  azok  a  szakaszok,  amelyek  nem  kaptak  minősítést.  Ez 

valószínűleg a  jobb GPS működésnek köszönhető  (kevesebb  jelkimaradás). A  legtöbb hibás 

mérés a  tesztidőszak kezdeti hónapjaiban volt, ennek  fő oka, hogy a gépjármű  sebességét 

bizonyos határok között kell tartani, ami bizonyos  fokú gyakorlatot  igényelt. A tesztidőszak 

második  felére  eső  felméréseknél  a  nem megfelelő  sebességből  adódó  hibák  jelentősen 

csökkentek.
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4 Objektum‐rekonstrukció profil méréssel 

A sikeres PHORMS kísérletek után a  fejlesztés tovább  folytatódott, a  tesztidőszak és az azt 

követő  rendszeres  használat  alatt  megszerzett  tapasztalatok  alapján.  A  PHORMS  egy 

kétkamerás felmérő rendszer, ami azt jelenti, hogy a működése során nagy adatmennyiséget 

rögzít és tárol. A rögzítés sebességét az adatmennyiség hátrányosan befolyásolja, nem lehet 

egy  egyszerű  laptoppal  nagyfelbontás  mellett  bizonyos  képkocka/másodperc  felvételi 

sebesség  fölé menni.  Emiatt  a  járműnek  lassabban  kell mennie  a mintavételezési  sűrűség 

növeléséhez. 

4.1 Egykamerás tárgyrekonstrukciós rendszer (PHORMS2) 

A PHORMS2 megalkotásánál az egyik  cél a  rögzítés  sebességének növelése  volt, aminek a 

révén a mintavételezési frekvencia növelhető. A kamerák számának csökkentésével már kis 

teljesítményű  laptop  használata  esetén  elérhető  az  alkalmazott  kamera  maximális 

képrögzítési  sebessége.  A  később  elkészítendő  rendszer,  ezért már  csak  egy  kamerát  fog 

használni  az  útburkolat  felméréséhez.  A  tervezett  egykamerás  rendszer  előnye,  hogy  a 

rendszer sokkal robusztusabb és megbízhatóbb  lesz (nem kell trigger, kevesebb  lézervetítő, 

kisebb fogyasztás stb.), valamint a keresztirányú felbontás egy vagy akár két nagyságrenddel 

növelhető. Ezen felül a rögzített képek kisebb tárhelyet igényelnek és a képek kiértékelése is 

jóval gyorsabb, hiszen nem kell sztereoszkópikus kiértékelést használni. 

A  korábbi  rendszernél  alkalmazott  kiértékelési  eljárás már  nem  használható,  ezért  egy  új 

számítási  módszert  kellett  bevezetni  az  útfelületen  megjelölt  pontok  magasságának  a 

kiszámításához. 

4.1.1 A rendszer felépítése 

Az új rendszernek 2011‐ig a mérnökmodellje készült el, ami a 4.1 ábrán látható. A tesztekhez 

egy  TheImagingSource  DFK  41F02  színes  kamerát  (felbontása  1280x960  pixel,  4,8  mm 

fókusztávolságú  Pentax  C418DX  objektívvel),  valamint  egy  5mW‐os,  660nm 

hullámhosszúságú  Lasiris  lézerdiódát  és  egy  vízszintkitűző  lézert  használtam,  az  ábrán 

látható  elrendezésben. A  Lasiris  dióda  csak  egy  speciális  előtét  lencsével  volt  képes  pont 

helyett vonalat vetíteni. 
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4.1 ábra: PHORMS2 mérnökmodell [Lovas et al. 2007] 

A kivetített vonal viszonylag  rövid volt  (a  lézertől  függően nagyjából 25 és 50 cm), ezért a 

tesztekhez  használható  tárgyak mérete  korlátozott  volt.  Több  tesztmérést  is  végeztem,  a 

korai teszteknél a Lasiris diódát, később pedig a vízszintkitűző lézert használtam. 

A  lézer‐kamera távolság az egyes méréssorozatoknál állandó, a  lézer pedig minden esetben 

függőleges helyzetben volt (bizonyos pontossági határon belül). A kivetített vonal és a képsík 

az összes tesztmérésnél párhuzamos helyzetben volt. A padlóra kivetített vonal (tárgy nélkül) 

a digitális képek középvonalában képződött le; a középvonal a nulla magassági szint. 

4.1.2 Mérési elv 

A PHORMS2 rendszer geometriai modellje a 4.2 ábrán látható. Mivel a rendszer egy kamerát 

használ,  az  útfelület  pontjainak  magasságát  nem  lehet  a  burkolat  jelölése  nélkül 

meghatározni. A használt módszerrel a vizsgált felület pontjainak magasságát egy kamera és 

egy  vonalvetítő  lézer  segítségével  lehet  meghatározni.  A  magasságok  kiszámításának 

feltétele,  hogy  a  lézervetítő  függőleges  helyzetben  legyen  és  a  kamera  képén  az  általa 

kivetített vonal a kép középvonalában  jelenjen meg, valamint a geometriai helyzet állandó 

legyen  [Lovas et al. 2007]. Ha ezek a  feltételek nem  teljesülnek a kiszámított magasságok 

hibával terheltek lesznek.  
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4.2 ábra: PHORMS2 matematikai modellje 

A 4.2 ábra jobb alsó részén látható m szakaszra felírható két kifejezés az y és x távolságokkal. 

Az ábrán látható, hogy a d1‐m‐d és a c‐c1‐y hasonló derékszögű háromszögek O csúcsszöggel, 

ezért felírható a (4) kifejezés. A d1 felírható a geometriát meghatározó h és t távolságokkal 

((5)  kifejezés),  a  c1  pedig  az  y  és  c  távolságokkal  ((6)  kifejezés).  Ha  a  (4)  kifejezésbe 

behelyettesítjük az  (5) és  (6) kifejezésekben  c1‐re és d1‐re kapott összefüggéseket és m‐re 

rendezzük  az  egyenletet,  a  (7)  kifejezéshez  jutunk.  Az m  távolságra  x  távolság  és  α  szög 

(α = arctan(t/h)) segítségével is fel lehet írni egy összefüggést, amit ha m‐re rendezzünk a (8) 

kifejezés jutunk.  
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Az  x  tárgymagasság  a  (7)  és  (8)  egyenlet  segítségével  kifejezhető.  Az  így  kapott  egyenlet 

másodfokú, ezért két megoldása van, (9) és (10). 
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A  h,  t  és  c  paraméterek  értéke  a  kötött  elrendezés miatt  állandó,  ezért  x  tárgymagasság 

kizárólag az y képkoordináta függvénye. Ha a geometria állandó és megmérjük az elkészült 

képen a kép középvonalától számított képkoordinátát (pozitív és negatív előjelű koordináták 

is  lehetnek),  akkor  a  kiemelkedés  vagy  besüllyedés  nagysága  kiszámítható  [Kertész  et  al. 

2009].  A  h,  t  és  c  paraméterek  hossza  a  geometriai  elrendezéstől  függ,  a  mérések 

megkezdése előtt ismerni kell őket. 

Mindkét  kifejezés  ((9)  és  (10))  használható  x  számítására,  azonos  eredményt  adnak,  ha  a 

bevitt képkoordináták értéke ugyanaz, de az előjelük különböző. Tehát a kiértékelések során 

elég csak az egyiket használni. 

4.2 Kísérleti mérések 

Az eljárás vizsgálatát több kísérlet segítségével végeztem. A kísérleti mérések során a  lézer 

típusa és a geometriát  leíró paraméterek  is változtak, a 4.1 táblázatban  láthatók az értékek 

(a h és t paraméterek értéke 10 milliméterre van kerekítve). 

A mérések során a 4.1 ábrán  látható elrendezést használtam és többféle tárgyon végeztem 

vizsgálatokat. A táblázatban látható c érték a Pentax objektív fókusztávolsága.  

Lézer típusa  h [mm] t [mm]  c [mm]

Lasiris  680  580  4,8 

Vízszintkitűző 670  660  4,8 

4.1 táblázat: A paraméterek értéke a használt lézer függvényében 

Az első méréssorozat az eljárás működőképességére kereste a választ, a kísérletnél vizsgált 

tárgyak,  alakjuk  miatt  a  pontosság  meghatározására  nem  voltak  alkalmasak.  A  későbbi 

mérések során már olyan tárgyakról készültek a képek, melyek felülete egyszerű (hasábok), 

így a magasságuk tolómérővel könnyen ellenőrizhető. 

4.2.1 Mérés menete 

A mérés során képek készülnek a mozgatott  tárgyról – vagy a későbbi alkalmazás során az 

útburkolatról – különböző pozícióban az előzetesen beállított kamerával, ezeken a képeken a 

kivetített  lézervonal  a  tárgyat  különböző  keresztmetszetekben metszi. Miután  a  rögzítés 

megtörtént,  az  egyes  képeken  meg  kell  határozni  a  lézervonal  pixel  koordinátáit  a  kép 

középvonalától mérve. Mivel a vonal nem egy pixel szélességű, ezért a meghatározás során 
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mindig  a  vonal  legfelső  pixeleinek  koordinátáiból  történik  a  magasság  kiszámítása. 

Automatikus  vonal  detektálás  esetén,  küszöböléssel  (thresholding)  a  170‐esnél magasabb 

piros  intenzitású pixeleket  keresi  az  algoritmus, majd ezek megtalálása után  kiválasztja  az 

adott oszlopban a legkisebb függőleges koordinátával rendelkező pixelt. Azért a legkisebbet, 

mert  a  képen  felülről  lefelé  növekszik  a  pixelkoordináta. A  4.3  ábrán  kékkel  a  feltételnek 

megfelelő, pirossal a kiválasztott pixelek láthatók. 

  

4.3 ábra: A kivetített lézervonal képen leképződött pixelei  

Az  így  kapott  pixelkoordinátákat  át  kell  számolni  valódi  képkoordinátákká  a  pixelméret 

segítségével. Ezek után az egyik összefüggés segítségével – ami a 4.2.2 fejezetben  látható – 

az  adott  pont  nulla  szinttől  való  távolsága  (magassága)  számítható.  Egy  profil  esetén  a 

számítás után vizuálisan  is érzékelni  lehet a nulla magassági szinttől az eltérést, a módszer 

tehát gyors egyenetlenség‐ellenőrzésre is alkalmas.  

4.4 ábra: A kamera által rögzített kép (balra) és a kép alapján számított profil (jobbra) [Lovas et al. 2007] 

Ha  a  rögzített  képekből  számított  profilokat  egymás  után  a  megfelelő  sorrendben  és  a 

megfelelő távolságra egymástól elhelyezzük, majd erre egy kiválasztott módszerrel (például 

bilineáris  vagy  bikubikus  interpoláció)  felületet  illesztünk,  akkor  megkaphatjuk  a  tárgy 

kamera felé eső felületének háromdimenziós modelljét. Erre látható egy példa a 4.5 ábrán.  
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4.5 ábra: Profilok egymás után (balra) és a rájuk illesztett felület (jobbra) 

A kísérletek során nem volt cél a tárgyak teljes háromdimenziós modelljének megalkotása, 

mert az útburkolat felméréshez ez a módszer már megfelelő lehet. A 4.5 ábra jobb oldalán a 

profilokra illesztett interpolált harmadfokú felület látható [Lovas et al. 2007]. 

4.2.2 A rendszer kalibrációja és pontossági vizsgálata 

Már az első kísérletekkel sikerült bizonyítani, hogy az egykamerás objektum‐rekonstrukciós 

módszer segítségével lehetséges tárgyak háromdimenziós modelljének az elkészítése. Fontos 

kérdés azonban, hogy az eljárás segítségével kiszámított tárgymagasságok milyen pontosak. 

Ennek megállapítására kalibrációs méréseket végeztem. A kalibráció  során olyan  tárgyakat 

használtam,  melyek  felülete  nagyrészt  síklapokkal  határolt;  ezek  magassága  nagyon 

pontosan meghatározható tolómérő segítségével. A tárgyakat vízszintkitűző lézer világította 

meg, amelyet a lehető legpontosabban függőlegesre állítottam. A kamerát úgy állítottam be, 

hogy a kivetített lézervonal a készített képek középén képződjön le és párhuzamos legyen a 

kép alsó és felső szélével. A padlóra kivetített  lézervonal a képen 5 pixel széles volt, ezért a 

vonal középső pixelét állítottam a kép középvonalára. 

A kalibrációs mérések során 23 különböző magasságú tárgyról (építő kocka, téglatest, henger 

stb.) készítettem  felvételt, 12 magasság  (4.2 táblázat) segítségével álltak elő a kiegyenlített 

paraméter  értékek  (c  fókusztávolság,  t  vízszintes  tárgytávolság  és  h  vetítési  középpont 

magassága). A maradék 11 magasság  (4.3  táblázat) a kiegyenlítés ellenőrzésére  szolgált. A 

tárgyak magasságát  tolómérővel  határoztam meg,  tizedmilliméteres  élességgel.  A  h  és  t 

paraméterek  kezdeti  értékét  szalaggal  határoztam meg,  10 milliméteres  élességgel. A  4.6 

ábrán látható a kalibrációs mérések során a kamera és a lézer pontos elrendezése. 
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Kiegyenlítésnél használt tárgyak képen leképződött és mért magassága 

 tárgy sorszáma  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

magasság [pixel]  28  58  58  59  62  89  92  93  94  122  124  127 

magasság [mm]  33,7 67,5  68,3  68,9 71,7 100,0 104 105,4 106,1  135,8  137,1 139,2

4.2 táblázat 

 Ellenőrzésre használt tárgyak képen leképződött és mért magassága 

 tárgy sorszáma  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 

magasság [pixel]  28  28  37  38  42  56  59  73  90  91  160 

magasság [mm]  32,8  33,7  43,7 45,9 49,0 64,7 68,6 83,2 101,0  103,0  172,0

4.3 táblázat 

 

4.6 ábra:  A kamera és a lézer elrendezése a kalibrációs méréseknél  

A  képek  elkészítése  után  manuálisan  lemértem  a  tárgyakra  eső  lézervonal  középső 

pixeleinek  koordinátáit.  Ezután  a  pixel‐koordinátákat  átszámítottam  képkoordinátákká.  A 

mérési  eredmények  és  a  paraméterek  kiegyenlített  értékeit  a  közvetítő  egyenletekkel 

történő kiegyenlítés (2. kiegyenlítési csoport) segítségével határoztam meg [Detrekői 1991]. 

A  kiegyenlítés  első  körében  a  fókusztávolság  konstansként  szerepelt  és  csak  a másik  két 

paraméter értéke kapott javítást. Az első kiegyenlítés 4 iterációs lépésből állt (a kiegyenlítés 

során  kapott  paraméter  értékek  lettek  rendre  az  új  kezdő  értékek), mert  a  paraméterek 

változása a 4.  iteráció után  lett 10‐5 nagyságrendnél kisebb. A második kiegyenlítési körben 

mind  a  három  paraméter  értékét  korrigáltam,  a  paraméterek  kezdőértéke  az  első 
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kiegyenlítésből adódott.  Itt már csak 3  iterációs  lépésre volt szükség a 10‐5 nagyságrendnél 

kisebb változás eléréséhez. A paraméterek értéke a 4.4 táblázatban  látható, a kiegyenlített 

értékek változása az egyes kiegyenlítések között 10‐5 nagyságrendű volt. A 4.5  táblázatban 

látható az alakmátrix (A) és a tisztatag vektor (l) mérete a kiegyenlítések során. 

   c [mm]  t [mm]  h [mm] 

mért érték 4,800  660,000 670,000 

1. kiegyenlítésből nyert érték 4,800  692,225 629,217 

2. kiegyenlítésből nyert érték 4,800  692,225 629,217 

4.4 táblázat: Paraméter értékek 

   A  l 

1. kiegyenlítés 12 x 2 12 x 1

2. kiegyenlítés 12 x 3 12 x 1

4.5 táblázat: Az alakmátrix és a tisztatag vektor mérete  

A  kiegyenlítés  után  az  ellenőrző  magasságok  felhasználásával  és  a  paraméterek 

kiegyenlítésből származó értékével kiszámítottam az ellenőrzésre szánt 11 tárgy magasságát. 

A 4.6 táblázatban láthatók a tárgyak magasságainak mért és a számított értékei. A kalibrációs 

méréseknél  alkalmazott  geometria  esetén  1  pixel  képtávolság  1,2  mm 

magasságkülönbségnek felel meg, azaz maximálisan  ilyen pontosan  lehet meghatározni egy 

objektum magasságát  vagy mélységét.  A  kapott  eredmények  ezzel  összhangban  vannak, 

hiszen  a mért  és  a  számított magasságok  között  az  eltérés  nem  haladja meg  az  1 mm‐t 

[Kertész, Barsi 2011]. 

mért magasság [mm]  32,8  33,7 43,7 45,9 49,3 64,7 68,6 83,2  101,4  103,0 172,4

számított magasság [mm]  33,5  33,5 43,9 45,0 49,6 65,4 68,7 84,0  102,1  103,2 171,7

eltérés [mm]  +0,7  ‐0,2 +0,2 ‐0,9 +0,3 +0,7 +0,1 +0,8  +0,8  +0,2  ‐0,7 

4.6 táblázat: A mért és a számított magasságok összehasonlítása 

A későbbiek  során a PHORMS2  felmérő  rendszert  szeretnénk megépíteni, amelynél  fontos 

előre  tudni,  hogy  adott  lézer‐kamera  elrendezésénél  hogyan  alakul  a  pontosság.  Ezért  a 

kalibráció után, AutoCAD szoftverben megalkotott modell (4.7 ábra) segítségével (melyben a 

lézer  és  a  kamera  helyzete  azonos  volt  a  kalibrációnál  ismertetettel),  fiktív  mérési 

eredményekkel is végeztem szimulációt. A kiegyenlítés ugyanarra az eredményre vezetett, a 

fiktív  tárgyak  számított  magasságainak  hibái  szintén  nem  haladták  meg  az  

1  mm‐t.  A  paraméterek  értékei  azonban  sokkal  kisebb  javítást  kaptak,  ami  azzal 

magyarázható,  hogy  az  AutoCAD‐del  végzett  szimulációnál  a  lézer  teljes  függőlegességét 
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biztosítani  lehetett, valamint a h és  t paraméterek kezdeti értéke  tetszőleges pontossággal 

lemérhető.  A  valóságban  a  lézer  nem  állítható  teljesen  függőlegesre  (mozgó  járműnél  ez 

fokozottan igaz) és a paraméterek értéke is csak bizonyos pontossággal határozható meg. 

 

4.7 ábra: AutoCAD modell 

Mivel  az  AutoCAD  modellel  végzett  szimuláció  ugyanarra  az  eredményre  vezetett,  a 

PHORMS2  rendszer megépítése  előtt  egyszerűen  becsülhető  lesz  a maximálisan  elérhető 

pontosság. 

A kalibráció során kapott 1 milliméteres pontosság természetesen más paraméter értékek és 

kamera felbontás esetén nem biztos, hogy érvényes [Kertész, Barsi 2011]. 

4.2.3 A mérési állandók megváltozásának hatásai (h, t, c paraméterek vizsgálata) 

A három paraméter (h, t, c) minél pontosabb meghatározása és változatlanságuk biztosítása 

a  rendszer  szempontjából  nagyon  fontos  feladat, mert  a  legkisebb  változás  vagy mérési 

pontatlanság  is  jelentősen  befolyásolja  a  rendszer  által  későbbiekben  szolgáltatott 

eredményt. A paraméterértékek hibájának a hatását ezért szükséges megvizsgálni a rendszer 

tényleges használata előtt. A vizsgálat eredménye segíti a pontosság tervezését. 

A paraméterek megváltozását egy kézfejről készült profil segítségével vizsgáltam. A vizsgálat 

során a paraméterek mért értéke a következő volt: h = 680 mm, t = 580 mm, c = 4,8 mm. A 

torzulásokat mutató ábrákon a torzulás nélküli profil piros színnel van jelölve. 

4.2.3.1 A fókusztávolság (c) pontatlanságának hatása 

A  fókusztávolság  vizsgálatánál  a  valós  értéktől  való  eltérés  ±  1,0 mm  volt.  A  kézfejen  a 

középső ujj magassága nagyjából 25 mm volt. A 4.8 ábrán  látható, hogy a c érték ~20 %‐os 
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megváltozása  ~20  %‐os  magasság  torzulást  okozott  a  kiválasztott  profilon.  Az,  hogy  a 

megváltozás  százalékban  kifejezett  értéke megegyezik  a  számított magasság  százalékban 

kifejezett  hibájával  csak  a  20 %‐nál  kisebb megváltozás  esetén  igaz,  ha  ennél  nagyobb  a 

változás,  akkor  a  fókusztávolság  csökkenése  esetén  a  számított  magasságok  eltérése 

nagyobb, növekedése esetén, pedig  kisebb  lesz  százalékban  kifejezve, mint  a megváltozás 

százalékos értéke. 

   

4.8 ábra: A fókusztávolság megváltozásának hatása a profilra 

Vízszintes  irányban ~25 %‐kal  lett hosszabb  (20 %‐os  fókusztávolság  csökkenés esetén) és 

~16‐kal  lett  rövidebb  (20 %‐os  fókusztávolság  növekedés  esetén)  a  profil. Azonban  ahogy 

közeledünk a  kép  szélei  felé  (nagyobb méretű  tárgyak esetén  az  alsó‐ és  felső  képszélhez 

közeledve)  a magasság  értékek  egyre  nagyobb  arányú  torzulást  szenvednek  ugyanakkora 

fókusztávolság hiba esetén [Kertész, Barsi 2010a]. 

Mivel az eljárást útburkolat felmérő rendszerben szeretnénk alkalmazni, ahol viszonylag kis 

magasságú  objektumok  vizsgálatára  lesz  szükség  (< 30 cm;  nyomvályú,  kátyú), 

megállapítható,  hogy  a  fókusztávolság  értékének  hibája  százalékban  kifejezve  a 

magasságértékekben okozott hibát is jellemzi, szintén százalékban kifejezve. 

A  fókusztávolság  a  fix  fókusszal  rendelkező  objektív  megfelelő  rögzítése  esetén  nem 

változtatja az értékét mérés közben, ezért ezzel a torzulással elméletileg nem kell foglalkozni 

a hibaterjedés vizsgálatánál. 

4.2.3.2 A vetítési centrumtól mért vízszintes profiltávolság (t) pontatlanságának hatása 

A tárgytávolság vizsgálatánál az alapértéktől való eltérés ± 58 mm volt, ami a teljes távolság 

10 %‐a.  Ez  az  eltérés maximum  2 %‐os  torzulást okozott  a  számított magasságokban  (4.9 

ábra).  Nem mindegy  azonban,  hogy  a  t  távolság megváltozása milyen  előjelű.  A  pozitív 
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hosszváltozás,  ugyanis  a  vizsgált  profilnál  kétszer  akkora  hibát  okozott  (1  %‐os  negatív 

eltérés), mint a negatív előjelű hosszváltozás  (2 %‐os pozitív eltérés). Az ellentétes előjelű 

változás csak a t távolság egy bizonyos megváltozási értékig igaz, ha elér egy küszöbértéket, 

akkor mindkét esetben  (t  csökkenés és növekedés)  a  számított magasságok megváltozása 

pozitív lesz. 

A  vízszintes  profiltávolság minden  1 %‐os megváltozása maximum  0,2 %‐os  hibát  okoz  a 

számított magasságértékekben. 

 

4.9 ábra: A tárgytávolság megváltozásának hatása a profilra 

A vízszintes  irányú  torzulás kevesebb, mint 5 %‐a volt a profil  teljes hosszának, mind a két 

esetben. Az eltérések a tárgytávolság megváltozásával ellentétes előjelűek voltak. 

A tárgytávolság kis hibái a legtöbb esetben a rendszer pontosságánál kisebb mértékű hibákat 

fognak okozni útburkolat felmérésben való alkalmazás esetén [Kertész, Barsi 2010a]. 

4.2.3.3 A kameramagasság (h) pontatlanságának hatása 

 

4.10 ábra: A kameramagasság megváltozásának hatása a profilra 
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A magasság vizsgálatánál az alapértéktől való eltérés ± 68 mm volt, ami a  teljes magasság 

10 %‐a.  Ez  a  kameramagasság  eltérés  a  számított  magasságoknál  ~10  %‐os,  a  profil 

hosszában  ~5 %  eltérést  okozott  (4.10  ábra).  Az  eltérés  előjele  a megváltozás  előjelével 

azonos volt [Kertész, Barsi 2010a]. 

4.2.3.4 Nem függőleges lézer hatása a magasságértékekre 

A h, t, c geometriai állandók mellett fontos megvizsgálni, hogy a mérési adatokból számított 

magasságokat  hogyan  befolyásolja,  ha  a  lézervetítő  nincs  függőleges  pozícióban.  A 

függőlegestől  való  eltérés  adódhat  a nem pontosan  függőlegesen beállított  lézerből,  vagy 

– mivel a  lézer a  tervek szerint egy konzolon  lesz – a működés során a gépjármű mozgása 

miatt a konzol lehajlásából. Ha a műszer egy járműre van erősítve, akkor feltételezhető, hogy 

a jármű haladása közben a lézervetítő esetleg elmozdulhat. 

 

4.11 ábra: Nem függőleges lézer hatása 

A  függőlegestől  való  eltérés  hatása  a  számított magasságokra,  fiktív  adatok  segítségével 

modellezhető. A méréshez használt modell adatai a következők: h = 1000 mm, t = 500 mm, 

c = 4,8 mm. A 4.11 ábrán látható, hogy nem változó y képkoordináta esetén milyen számított 

tárgymagasságok  tartozhatnak  különböző  ±δ  szögelfordulásokhoz.  A  fiktív  adatok 

segítségével többféle δ szög‐ és képkoordináta értéket is megvizsgáltam, az eredményeket a 

4.12  ábra mutatja. Az  ábra  bal  oldalán  látható,  hogy  a  δ  szög  növekedésével  a  számított 

magasságok értéke hogyan változik. Minél nagyobb δ értéke, annál nagyobb a számított és 

valódi magasság százalékos eltérése (a számított magasságok értéke jelentősen torzul). Az is 

megfigyelhető, hogy nem mindegy, hogy  a  szög előjele pozitív  vagy negatív. Pozitív előjel 
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esetén az eltérések nagyobbak  lesznek, mint ugyanakkora negatív előjelű szög esetén (4.12 

ábra). 

 

4.12 ábra: δ szögű ferdeség hatása a számított magasságokra 

Ha a δ szög értékét nem változtatjuk (δ = ±5°) és megvizsgáljuk a magasságértékeket, akkor 

az tapasztalhatjuk, hogy ebben az esetben  is van eltérés a különböző előjelű δ szög esetén 

(4.12 ábra jobb oldal), azonban a hibák százalékos értéke szinte konstans. Tehát a különböző 

magasságú  objektumokra  nagyjából  ugyanakkora  százalékban  kifejezett  hiba  jut  [Kertész, 

Barsi 2010a]. 

4.2.3.5 A geometriának és a kamera felbontásának hatása a rendszer pontosságára 

A  rendszer  geometriája  a működés  közben  nem  változhat,  ezért meg  kell  találni  azt  az 

elrendezést, amelynél a végeredmény optimális. A kamera tengelye α szöget (4.2 ábra) zár 

be  a  függőlegessel,  ennek  a  szögnek  a  nagysága  jelentősen  befolyásolja  a  rendszer 

pontosságát.  

 

4.13 ábra: Kamera helyzetének vizsgálata 
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A  4.13  ábra  egy  tetszőleges  esetet  mutat,  ekkor  a  rendelkezésre  álló  objektív  (Pentax 

C418DX)  és  kamera  (TheImagingSource  DFK  41F02)  segítségével  az  ábrán  látható 

geometriával  egy  10  cm  magas  kiemelkedés  0,071  mm  (152  pixel)  távolságban  lesz  a 

képsíkon  található 0 magassági  szinttől  (kép  középvonala). Ha növeljük  az α  szög értékét, 

akkor  a  képsíkon  a  0  szinttől  egyre  távolabb  lesz  látható  a  kiemelkedés,  így  több  pixelen 

képződik  le  ugyanaz  a  magasságkülönbség.  Ez  azt  jelenti,  hogy  pontosabban  lehet 

kiszámítani  a  magasság  valódi  értékét.  Az  α  szög  csökkentése  esetén  ugyanaz  a 

magasságkülönbség kevesebb pixelen képződik  le, tehát a meghatározás pontossága kisebb 

lesz. Útburkolat  felmérés esetén a  rögzíteni kívánt magasságkülönbségek viszonylag kicsik, 

ezért  α  értékét  nem  kell  ahhoz  kicsire  választani,  hogy  megfelelő  rálátása  legyen  a 

kamerának az útburkolati hibákra  (kitakarás  ritkán  fordul elő). Abban az esetben, ha nem 

kiemelkedő objektumot  vizsgálunk, hanem  valamilyen besüllyedést  (pl.  kátyú),  akkor  az α 

szög  változtatása  pont  ellentétes  hatással  lesz  a meghatározás  pontosságára,  valamint  a 

kamera  egy  határmélység  túllépése  után  már  nem  fog  belátni  a  mélyebben  fekvő 

területekre. 

4.3 A tervezett PHORMS2 egykamerás rendszer  

A  későbbiek  során  egy,  az  előzőleg  ismertetett  elven  működő  mérőjármű  kifejlesztését 

tűztük  célul, melynek a modellje a 4.14 ábrán  látható. Az elvégzett kísérletek eredményei 

bizonyítják, hogy  az egykamerás objektum  rekonstrukció elvén működő  rendszer alkalmas 

lehet az útburkolat profiljainak mérésére 

 

4.14 ábra: Egykamerás útburkolat felmérő jármű modellje [Kertész, Barsi 2010a] 
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Ahhoz,  hogy megtudjuk,  egy  járműre  szerelve  a  kamerát,  hogyan  viselkedik  a  rendszer, 

további  vizsgálatoknak  kell  alávetni  a  jelenlegi  modellt.  Csak  valós  használat  közben 

deríthető ki, hogy a  lézer‐kamera‐tárgy geometriát  leíró  t és h paraméterek milyen aránya 

optimális  a  burkolati  pontok  magasságának  a  kiszámításához  (megfelelő  pontosság, 

kiemelkedő objektumok kitakaró hatásának minimalizálása). A két paraméter aránya (adott h 

esetén)  alapvetően  befolyásolja  az  adott  kamerával  elérhető  maximális  pontosságot.  A 

pontosság növelése (t/h arány növelése konstans h esetén) negatív  irányban befolyásolja a 

kamera  kiemelkedések  mögé,  valamint  a  mélyedésekbe  belátó  képességét.  Ha  a 

paraméterek  arányát  csökkentjük,  akkor  az  előző  esettel  ellentétes  hatást  érünk  el 

(pontosság csökken, kamera jobban belelát a mélyedésekbe). 

A  paraméterek  vizsgálatából  kiderült,  hogy  a  legfontosabb  a  h  kameramagasság  minél 

pontosabb értékét ismerni, mert a legnagyobb hibákat ennek a pontatlansága okozza (ha c‐t 

figyelmen  kívül  hagyjuk).  Útburkolat  felmérés  esetén  a  jármű  függőleges  elmozdulása  is 

ennek a paraméternek az értékére van a  legnagyobb hatással. Ha a  járműnek csak az egyik 

tengelye mozdul el függőlegesen, a  lézervetítő elmozdul a burkolatra merőleges pozícióból, 

ami szintén viszonylag nagy hibákat okoz. Ezen hibaforrások kiküszöbölése IMU segítségével 

oldható  meg  (a  következő  fejezetben  részletesen  lesz  szó  az  inerciális  műszerekről),  a 

gépjárműre szerelve ismert lesz a jármű térbeli helyzete, valamint az inerciális mennyiségek 

változásából  ki  lehet  számítani  a  kamera  nyugalmi  helyzethez  képesti  elmozdulását.  Az 

elmozdulás  ismeretében  a  paraméterértékek megváltozását  is  ki  lehet  számítani minden 

olyan  időpontra,  ahol  a  kamera  képet  készített.  Ezzel  biztosítható  a mérés  ideje  alatt  a 

homogén pontosság. 
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5 Inerciális mérőrendszerek alkalmazása 

A  21.  században  a  GPS  után  a  leggyakrabban  alkalmazott  navigációs  eszköz  az  inerciális 

navigációs  rendszer  (Inertial  Navigation  System,  INS).  A modern  automatizált  adatgyűjtő 

rendszerek elengedhetetlen komponensei, abszolút helymeghatározó  rendszerekkel együtt 

használva megvalósítható  a méter  alatti  pontosságú,  folyamatos  navigáció  és  a  hordozó 

térbeli helyzetének  folyamatos meghatározása. Ezek a műszerek három merőleges  tengely 

mentén  giroszkópokat  és  gyorsulásmérőket  tartalmaznak,  képesek  érzékelni  és  mérni  a 

három  tengely  mentén  az  egyenes  vonalú  és  a  forgó  mozgást.  A  tengelyek  mentén  az 

elmozdulás és a sebesség értékét a gyorsulásmérők kimeneti  jelének  idő szerinti egyszeres 

és kétszeres  integráljaival kaphatjuk meg. Ahhoz, hogy a pozíciónkat meg tudjuk határozni, 

szükség van a mérés kezdeti időpontjában a pozíció és a sebesség értékére. 

Az  abszolút  helymeghatározó  rendszerek  előnye  a  homogén  pontosság,  hátrányuk  a 

viszonylag  alacsony  működési  frekvencia  (pl.  GNSS  4‐20  Hz).  Az  abszolút  rendszereket 

inerciális rendszerekkel együtt használva a működési frekvencia nagyságrendekkel növelhető 

valamint,  ha  esetleg  az  abszolút  rendszer  nem  használható  (pl.  GNSS  jelkimaradás),  a 

helymeghatározó rendszer működőképes marad. 

Inerciális műszereket  kezdetben  csak  a hadsereg használt  (a  II.  világháború  alatt  a német 

hadsereg a V‐1 és V‐2  rakétáknál alkalmazott először  inerciális navigációs eszközt  [Grewal, 

Andrews  2008]),  azonban  a  80‐as  évek  elején megkezdődött  az  amerikai  hadsereg  által 

alkalmazott néhány típus polgári vizsgálata, majd később használata [35]. Manapság (2011) 

ezeknek a műszereknek a beszerzése már egyszerűbb, de az  INS‐ek – az  INS egy  inerciális 

mérőegységet  (IMU)  és  hozzá  tartozó  vezérlő/feldolgozó  szoftverkörnyezetet  tartalmaz 

[Barsi  et  al.  2006b]  –  ára  még  mindig  viszonylag  magas  (> ~5000 $  [36]).  Az  inerciális 

rendszerek  árának  esése  lehetővé  tette,  hogy  a  polgári  használatban  is megjelenjenek  a 

komplett navigációs megoldást (GNSS + IMU + odométer) kínáló termékek. Így lehetővé vált, 

hogy  tetszőleges  célra  használható  automatizált  adatgyűjtő  rendszerek,  a  navigációs 

rendszerek és a Kálmán‐szűrés mélyebb ismerete nélkül is fejleszthetők legyenek. 

Vannak  alternatív  lehetőségek  inerciális  műszer  építésére.  Vásárolhatók  már  önálló 

gyorsulásmérő‐  és  giroszenzorok,  valamint  a  hozzájuk  tartozó  vezérlő  panelek.  Az 

alkatrészekből összeállítható moduláris rendszerhez a vezérlő és adatfeldolgozó szoftvereket 

nem  biztosítja  a  gyártó,  tehát  a  használatukhoz  ezeket  saját magunknak  kell  elkészíteni. 
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Ezeknek  a  különálló  szenzoroknak  az egyik előnye  a  rendkívül  alacsony  ár  (a háromirányú 

gyorsulásmérő és giroszkóp ára a vezérlő panellel < 500 $), a másik pedig, hogy közvetlenül a 

nyers mérési adatokkal dolgozhatunk [Barsi et al. 2011]. Ez utóbbinak akkor van nagy előnye, 

ha saját Kálmán‐szűrőt  írunk a mérési eredmények feldolgozására, valamint, ha elegendő a 

kisebb mérési pontosság. Egyes INS‐ekben már beépítve találhatunk Kálmán‐szűrőt, amelyet 

a termék gyártója készít, ezért a nyers mérési eredményekhez nem minden esetben tudunk 

hozzáférni. 

Az  inerciális  szenzorok  miniatürizációja  lehetővé  tette,  hogy  a  korszerű  telefonokba  is 

kerüljenek  MEMS  (Mikroelektro‐mechanikai  Rendszer)  típusú  gyorsulásmérők  és 

giroszkópok. Navigációs célokra már most alkalmasak a mobil eszközök a beépített GPS vevő 

segítségével, azonban ha a fejlődés nem áll meg, beltéri navigációra  is alkalmasak  lehetnek 

pontosabb inerciális szenzorok használatával. Az alacsony szenzorok pontossága egyelőre ezt 

csak korlátozottan teszi lehetővé, de már nagy cégek is foglalkoznak a téma kutatásával (pl. 

Navteq [37]). 

5.1 IMU típusok, működési elv 

Az inerciális mérőegységek (IMU) között két fő típust különböztethetünk meg:  

 a mozgó giroszkópokat tartalmazó (mechanized‐platform) rendszereket,  

 és a rögzített érzékelőkön alapuló (strap‐down) rendszereket [Barsi et al 2006]. 

A  korai  IMU‐k  egy  pörgettyűstabilizált  platformból  és  a  platformhoz  rögzített 

gyorsulásmérőkből  álltak.  Az  ilyen  típusú  rendszerek  esetében  az  inerciális  szenzorok  egy 

elforgatható  felfüggesztésre  vannak  felerősítve,  a működés  során  a  vezérlő  rendszer  úgy 

mozgatja  ezt  a  felfüggesztést,  hogy  a műszer  koordináta‐rendszere  és  egy meghatározott 

külső navigációs koordináta‐rendszer között a kapcsolat állandó maradjon. Ez olyan módon 

érhető el, hogy a giroszkópok által szolgáltatott kimenőjeleket egy szabályzókörön keresztül 

visszacsatolva  a  stabilizált  platform  vezérlésére  használják  fel.  Az  ilyen  módon  vezérelt 

rendszer félanalitikus [Bartha 1986]. A vezérlő számítógép elfordulás esetén a platformot a 

megfelelő irányba fordítja, ezért a navigációs‐ és a műszer koordináta‐rendszer között ideális 

esetben  nincs  szögkülönbség.  Ennél  a  megoldásnál  a  platformot  a  térbeli  referencia‐

rendszerben  tájékozzák  és  a  pörgettyűrendszerekkel  stabilizálják.  A  gyorsulásmérők  a 

referencia‐rendszer  tengelyeiben helyezkednek el  [Halmos 1981] és érzékelik a  referencia‐
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rendszer tengelyei mentén az erőhatásokat. A mért gyorsulások kiegyenlítése és integrálása 

szolgáltatja a kívánt navigációs koordináta‐rendszerbeli pozíciót és a sebesség vektorokat. A 

jármű térbeli helyzetét ezen kívül a jármű és az IMU platform közötti szögkülönbségből lehet 

meghatározni. 

A modern, strap‐down rendszerekben rögzített érzékelőket, elektro‐mechanikus és elektro‐

optikai szenzorokat alkalmaznak. Ezekben a műszerekben már nincsenek mozgó alkatrészek, 

a  három merőleges  tengely mentén  rögzített  lézergiroszkópok  vagy MEMS  technológiájú 

szenzorok érzékelik az elfordulásokat. Az inerciális szenzorok a jármű navigációs koordináta‐

rendszerének  tengelyeihez  vannak  kapcsolva,  így  a  jármű mozgását  közvetlenül  érzékelik. 

Emiatt  nagy  sávszélességű  (ebből  adódóan  esetleg  zajosabb)  giroszkópok  szükségesek, 

amelyeknek  nagyobb  a  dinamikatartománya.  A  megemelt  dinamikatartomány  miatt  a 

nemlineáris hibák  ismerete nagyon fontos. A navigációs és az  inerciális  (jármű) koordináta‐

rendszer  közötti  kapcsolatot  számítógéppel  lehet  fenntartani,  emiatt  nagyobb  számítási 

teljesítményre van szükség, mint a mozgó giroszkópokat tartalmazó rendszereknél. 

Korábban  a  rögzített  érzékelős  rendszerek  alkalmazhatósága  vitatható  volt  a mechanikus 

giroszkópok  jobb  reakcióideje,  valamint  a  szükséges  számítási  teljesítmény  hiánya miatt, 

különösen azoknál az alkalmazásoknál, ahol hosszú  ideig  csak  inerciális eszközt használtak 

abszolút navigációs rendszer (pl. GPS) nélkül. Mivel az elektro‐optikai szenzorokat tartalmazó 

műszereket  olyan  területeken  alkalmazzák,  ahol  nagyon  fontos  a  precíz  és  megbízható 

működés (pl. légi lézerszkennelés), az áruk még mindig igen magas (> 100 000 $), emellett a 

méretük is nagyobb, mint a MEMS szenzort alkalmazó INS‐eké [Farrel, Barth 1999]. 

Inerciális rendszerek navigációs alkalmazásánál figyelembe kell venni, hogy a mérőrendszer 

elektronikai és mechanikai elemeinek tökéletlensége miatt, ha a navigáció egyéb korrekció – 

abszolút pozícionáló  rendszer – nélkül  történik, a számított koordináták hibái a mérési  idő 

előrehaladásával  rohamosan  nőnek  [Bartha  1986].  Ennek  oka,  hogy  a  navigációs  adatok 

integrálás  segítségével  határozhatók  meg.  Az  így  fellépő  hibák  kiküszöbölhetők  abszolút 

pozícionáló rendszer (pl. GPS) használatával, amely periodikusan korrigálja a rendszer hibáit. 

Sokáig  csak  a mechanikus  giroszkópos  rendszerek  feleltek meg  a  hosszú  távú  pontossági 

feltételeknek, mára azonban az elektro‐optikai szenzorok utolérték pontossági szempontból 

a mechanikus  rendszereket. Ezen kívül a  rögzített érzékelőket használó  rendszereknek van 

néhány jelentős előnye a mechanikus rendszerekkel szemben: 
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 a  kisméretű  és  olcsó  számítástechnikai  eszközök  segítségével  olcsó  és  kompakt 

rendszerek hozhatók létre, 

 az inerciális eszközök fejlődése (miniatürizációja) lehetővé tette megbízható, alacsony 

előállítási költségű, kisméretű műszerek készítését, 

 a  GNSS  technika  segítségével  lehetőség  van  az  inerciális  rendszerek  folyamatos 

kalibrációjára [Farrel, Barth 1999]. 

Az  inerciális  műszereket  a  bennük  használt  giroszkópok  driftje  (járása)  alapján  négy 

kategóriába sorolhatjuk: 

 kis pontosságú giroszkóp (100‐10 000 fok/óra vagy ennél rosszabb), 

 taktikai (harcászati) giroszkóp (1‐10 fok/óra), 

 navigációs giroszkóp, (0,002‐0,01 fok/óra), 

 stratégiai kategóriájú giroszkóp (0,0005‐0,0010 fok/óra) [Schwartz, El‐Sheimy 2007] 

A pontosság növekedésével  egyenesen  arányosan nő  a műszerek  ára,  ami elérheti  akár  a 

többszázezer dollárt is. 

A  korszerű  inerciális eszközök  rögzített érzékelőket használnak a  fentebb említett előnyök 

miatt; három fontosabb érzékelő típust lehet megkülönböztetni: 

 MEMS  (Micro  Electro Mechanical  System, Mikroelektro‐mechanikai  rendszer,  5.1/a 

ábra),  

 RLG (Ring Laser Gyro, Gyűrűs lézergiroszkóp, 5.1/b ábra),  

 FOG (Fiber Optic Gyro, Üvegszáloptikás giroszkóp, 5.1/c ábra) [Barsi et al. 2006b]. 

Ezeken kívül léteznek helymeghatározásra ritkán használt giroszkóp típusok is, például: 

 ESG (Electrically Suspended Gyros) 

 HRG (Hemishperical Resonator Gyro) 

 QRS (Quartz Rate Sensor) [Schwartz, El‐Sheimy 2007] 

     

5.1 ábra: a) MEMS szenzor felépítése, b) Lézergiroszkóp felépítése, c) Üvegszáloptikás giroszkóp felépítése 
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5.1.1 MEMS 

A  mikroelektro‐mechanikai  giroszkópok  (5.1/a  ábra)  működési  elve  azon  a  dinamikai 

törvényszerűségen  alapszik,  hogy  egy  forgó  koordináta  rendszerben  mozgó  testre  a 

szögsebességgel  arányos  Coriolis‐erő  hat.  Egy MEMS  giroszkóp  esetén  a mozgó  test  egy 

mikroelektronikai  technológiával  szilíciumhordozón  kialakított  rezgő  tömeg.  Amikor  a 

hordozó  és  a  hozzá  rögzített  rezgő  mechanikai  rendszer  forog,  arra  a  szögsebességgel 

arányos, a  rezgés  irányára merőleges erő hat,  így a  tömeg a  rezgés  irányára merőlegesen 

elmozdul. Ez az elmozdulás kapacitív módon mérhető  [Kapitány 2009]. A MEMS szenzoros 

mérőegységek  előnye,  hogy  képesek  a  Föld  mágneses  erőterének  érzékelésére  is.  A 

beszerzési költségeik nagyságrendekkel kisebbek, mint a más típusú érzékelővel rendelkező 

műszereknek. A hátrányuk, hogy pontatlanabbak, érzékenyek a külső környezeti hatásokra 

(mágneses térek) és a működési frekvenciájuk is jellemzően alacsonyabb [Barsi et al. 2006b]. 

5.1.2 RLG 

A  lézergiroszkópok mérési  elve  az  úgynevezett Michaelson‐Sagnac‐effektuson  [38]  alapul. 

Ezeknél  a  műszereknél  egy  háromszög  alakú  rezonátorban  az  óramutató  járásával 

megegyező és ellentétes irányban két lézernyaláb kering (5.1/b ábra). A háromszög kerülete 

a  lézer hullámhosszának egész  számú  többszöröse, a csúcsaiban pedig  tükrök vannak. Álló 

helyzetben a két nyaláb frekvenciája megegyezik. Ha azonban a rendszer elfordul valamelyik 

irányban,  az  elfordulással  megegyező  irányban  keringő  fotonoktól  a  tükrök  távolodnak, 

vagyis  hosszabb  utat  kell  megtenniük,  mint  az  álló  helyzetű  rezonátorban,  ezért  a 

hullámhosszuk megnő.  Az  ellentétes  irányba  keringő  fotonok  viszont  közeledő  tükrökkel 

találkoznak, vagyis rövidebb utat tesznek meg egy kör alatt, tehát a hullámhosszuk rövidebb 

lesz. Mindkét sugárnak a frekvenciája eltolódik ugyanakkora, de ellentétes előjelű értékkel. A 

két  ellentétes  irányban  keringő  lézersugár  hullámhossz  és  frekvencia  különbsége  a 

szögsebességgel  arányos.  Tehát  az  egyik,  részben  áteresztő  tükrön  keresztül  kicsatolva  a 

nyalábok interferencia képe alapján a szögsebesség mérhető [39][Kapitány 2009].  

5.1.3 FOG 

Az  üvegszáloptikás  giroszkópokban  az  ellentétes  irányban  terjedő  fényhullámok  egy 

feltekercselt optikai szálban terjednek. A félvezető lézerből egy osztó segítségével jut a fény 

az  optikai  szál  két  végébe  (5.1/c  ábra).  Nyugvó  helyzetben  a  nyalábok  azonos  fázisban 
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érkeznek  a  szál  ellentétes  végeire.  Forgás  esetén  azonban  a  forgás  irányában  haladó 

hullámnak hosszabb, a  vele  szemben haladónak  rövidebb utat  kell megtennie, ezért a két 

hullám  között  fáziskülönbség  lesz.  Ez  a  fáziskülönbség  arányos  a  szögsebességgel,  és  az 

interferencia képből detektálható. Az RLG‐hez képest ennek a megoldásnak az előnye, hogy 

a műszerben nincsenek tükrök, ezért nem igényel precíziós mechanikai szerkezetet és szinte 

az egész elektro‐optikai rendszer egyetlen hordozóra  integrálható, amely az optikai szál két 

végére  csatlakozik.  Az  üvegszáloptikás  rendszerek  mechanikailag  robusztusabbak  és 

olcsóbbak,  azonban  pontosságuk  kisebb,  mint  a  lézergiroszkópos  rendszereké  [Kapitány 

2009]. 

5.2 Inerciális navigáció 

Az  inerciális  navigáció  Newton  mozgástörvényeinek  alkalmazásán  alapul.  Newton  első 

törvénye  kimondja,  hogy  egy  test mindaddig  egyenes  vonalú  egyenletes mozgást  végez, 

amíg  a  rá  ható  erők  mozgásállapotának  megváltozására  nem  kényszerítik.  A 

mérőműszerekre,  mivel  tömegük  ismert,  alkalmazható  Newton  második  törvénye  –  az 

impulzus időbeli megváltozása arányos a mozgató F erővel és annak az egyenes vonalnak az 

irányába következik be, amelyben az erő hat; ha m tömeg állandó F = m∙a (ahol m a tömeg 

és  a  a  tömegre  ható  gyorsulás)  –  a  gyorsulás  értékek meghatározásának  céljából  a = F/m 

[Farrel, Barth 1999]. Ha m tömeg állandó és a gyorsulás változó, akkor az m tömegre ható F 

erő mérésével a gyorsulás meghatározható.  

Ha  a  gyorsulást  a  koordináta‐kezdőponthoz  viszonyított  r  rádiuszvektor  t  idő  szerint  vett 

második differenciálhányadossal fejezzük ki és m = 1, akkor: 

 
2

2

dt

d
F

r


 
(11) 

Az  F  erő  mérésével  a  P0  és  P1  pontok  közötti  koordinátakülönbség  kettős  integrállal 

képezhető: 

 

1

0

1

0

01

t

t

t

t

dtdtrr r
 

(12) 

ahol  r a rádiuszvektornak az idő szerint vett második differenciálhányadosa [Halmos 1981]. 

A megfelelő  transzformáció  alkalmazása  után  a  gyorsulás  értékek  ismeretében  egyszeres 

integrálás  segítségével  kapjuk  a  sebességet és  kétszeres  integrálást  követően  a navigációs 
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koordináta‐rendszerbeli  pozíciót.  Ha  az  inerciális  mérőműszerrel  méréseket  végzünk,  a 

Földre vonatkozó nehézségi gyorsulás miatt az F erő a következőképpen fog alakulni: 

 
g

dt

d
F 

2

2r

 

(13) 

A  (12)  kifejezésben  lévő  integrálások elvégzése előtt a nehézségi erő és a  Föld  forgásából 

adódó erő  (Coriolis‐erő) hatását el kell  távolítani a mért erő értékéből  (13). Miután a Föld 

nehézségi gyorsulása  is gyorsulásként hat és a nehézségi gyorsulás a mozgási gyorsulástól 

nem választható el, ezért nyugalmi állapotban  is mérhetünk gyorsulásértékeket mindhárom 

tengely  irányában.  A  vízszintes  tengelyek  mentén  csak  akkor  lehet  nulla  a  gyorsulások 

értéke, ha merőlegesek a helyi függővonalra. Belátható, hogy ezt a teljes mérés  időtartama 

alatt  nem  lehet  biztosítani.  Azonban  ez  a  tulajdonság  alkalmassá  teszi  az  inerciális 

műszereket függővonalelhajlás‐komponensek mérésére [Halmos 1981]. A gravitációs vektort 

általában  valamilyen  előzetesen  definiált  gravitációs  modellből  számítják,  pl.  a  normál 

ellipszoidi gravitációs modellből [Yi 2007]. 

Egy kétdimenziós példa  segítségével  szemléltethető, hogy az  inerciális  rendszerekben  lévő 

hibák  milyen  jellegűek.  Síkon  mozogva  3  szenzor  segítségével  határozhatjuk  meg  a 

pozíciónkat (ha ismertek a kezdőpont koordinátái és a kezdőpontban a sebesség értéke), két 

gyorsulásmérővel – amik a  jármű u és v tengelyeihez vannak rögzítve, és a  jármű hossz‐ és 

oldalirányú  gyorsulását  mérik  –  valamint  egy  giroszkóppal,  ami  szintén  a  járműhöz  van 

rögzítve és a függőleges tengely körüli szögváltozást méri (ωr). 

 

5.2 ábra: Inerciális navigáció kétdimenziós esetben [Farrel, Barth 1999] 

A  következő  kifejezésben  látható  5  állapotjellemző  segítségével  lehet  leírni  az  ideális 

kétdimenziós inerciális navigáció esetét, ami az 5.2 ábrán látható: 
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Az (14) összefüggésben az au, av a mért gyorsulásértékek és ωr a mért heading szögváltozás 

érték  (,  függőleges  tengely  körüli  elfordulási  szög  megváltozása)  a  jármű  koordináta‐

rendszerében. A vn, ve, an és ae a külső koordináta‐rendszerbeli sebességek és gyorsulások. A 

Ψ szög a külső koordináta‐rendszerben mért irányszög. 
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A  (15)  egyenlet  a  gyorsulás  vektort  transzformálja  át  a  navigációs  koordináta‐rendszerbe. 

Ebben  az  esetben öt  integrál  kiszámítására  van  szükség  a  koordináták meghatározásához, 

mert  a mért mennyiségek  a  gyorsulások  és  a  szögváltozás  nem  pedig  a  sebesség  és  az 

elfordulás szöge.  

Ha a hibák modellezése az egyes szenzoroknál az alábbi módon történik: 

  uuu aaa ~

 

(16) 

  vvv aaa ~

 

(17) 

  rrr  ~   (18) 

akkor a rendszert leíró modell a következő: 
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Ha (19) kifejezést linearizáljuk az egyes állapotjellemzők hibáinak kifejezéséhez, a következő 

egyenlet adódik: 
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  (20) 

A  (20)  kifejezés  elemzése  után  kiderül,  hogy  bármely  gyorsulásmérő  hibája  lineáris  és 

másodfokú  növekedést  okoz  a  pozíció  illetve  a  sebesség  hibában.  Az  is  látható,  hogy  a 

giroszkóp pontatlansága által okozott hibát csak akkor kell figyelembe venni a pozíciónál és a 

sebességnél, ha a gyorsulás nullától különböző. Az INS eszközök hibái időben állandó (lassan 

változó) mennyiségek, amelyeket a külső környezet  (mérés helyszíne és körülményei) nem 

befolyásol [Farrel, Barth 1999]. 

5.2.1 Navigációs hibák forrása 

A navigációs hibák hat fő forrásból keletkezhetnek: 

 Műszer hibák, az érzékelt mennyiség nem egyezik meg a valós fizikai mennyiséggel a 

szenzorok tökéletlensége miatt (szenzor ferdeség, giroszkóp driftje stb.), 

 Gravitációs modell hibái, 

 Számítási hibák, 

 Modell hibák, választott inerciális navigációs modell hibája, 

 Inicializálás hibái (kezdő pozíció vagy sebesség hibája stb.), 

 Egyéb hibák, pl. analóg‐digitális átalakítás hibái [Yi 2007]. 

A fizikából ismert törvények nagyon pontosan leírják az inerciális rendszerek működését, de 

a fent említett hibaforrások korlátozzák az elérhető pontosságot. 

5.3 A kísérletek során használt műszer 

Az inerciális kísérleti mérések során a Crossbow cég NAV420CA‐100 (5.3 ábra) típusú MEMS 

érzékelős műszerét használtam. Ez egy 100 Hz‐es  IMU, ami tartalmaz egy 4 Hz‐es beépített 

GPS  vevőt  is.  A  gyorsulás  és  a  szögelfordulás  értékeken  kívül  képes  a  három merőleges 

tengely mentén  a mágneses  fluxus  értékeket  is  rögzíteni.  Az  5.1  táblázatban  láthatók  a 

műszer  által  támogatott mérési módok  és  az  egyes módok  során mért mennyiségek.  A 
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három  tengely mentén  három  elfordulási  szöget  lehet mérni,  a  roll  (,  haladási  iránnyal 

párhuzamos  tengely  körüli  elfordulás),  a  pitch  (,  haladási  irányra  merőleges  vízszintes 

tengely  körüli  elfordulás)  és  a  yaw/heading  (,  függőleges  tengely  körüli  elfordulás) 

szögeket. A kísérleti méréseket Angle üzemmódban végeztem, mert ebben a módban  lehet 

közvetlenül a mért gyorsulás‐ és szögértékekhez hozzáférni. 

Scaled sensor mód  Angle mód  Nav mód 

X irányú gyorsulás  Roll érték  Roll érték 

Y irányú gyorsulás  Pitch érték  Pitch érték 

Z irányú gyorsulás  Yaw érték  Yaw érték 

Roll változás  Roll változás  Roll változás 

Pitch változás  Pitch változás  Pitch változás 

Yaw változás  Yaw változás  Yaw változás 

X irányú mágneses fluxus  X irányú gyorsulás  X irányú sebesség 

Y irányú mágneses fluxus  Y irányú gyorsulás  Y irányú sebesség 

Z irányú mágneses fluxus  Z irányú gyorsulás  Z irányú sebesség 

X irányú hőmérséklet  X irányú mágneses fluxus Hosszúság 

Y irányú hőmérséklet  Y irányú mágneses fluxus Szélesség 

Z irányú hőmérséklet  Z irányú mágneses fluxus Magasság 

CPU felületi hőmérséklet  Hőmérséklet    

5.1 táblázat: NAV420CA‐100 mérési módjai 

  

5.3 ábra: Crossbow NAV420CA‐100 

5.4 Inerciális műszerrel végzett útburkolatra vonatkozó mérések 

Az  inerciális mérőműszereket nem csak a pozíciónk és  térbeli helyzetünk meghatározására 

használhatjuk.  A  gyorsulásértékek  vizsgálatával  arra  is  lehetőség  van,  hogy  a  különböző 

útburkolatok utazási komfort fokozatát összehasonlítsuk. A mérések során a három tengely 

mentén mért  gyorsulásértékek  közül  a  függőleges  komponenst  kell megvizsgálni, mert  az 

úthibák  a  gépjármű  függőleges  irányú mozgására  vannak  a  legnagyobb  hatással. Ahogy  a 

jármű  halad,  a  függőleges  gyorsulás  értéke  a  bejárt  útvonalon  az  időben  folytonosan 
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változik, azonban kátyú vagy jelentősebb úthiba esetén a megváltozás jóval nagyobb, mint a 

hiba  nélküli  útburkolaton.  A  megváltozások  nagyságából  következtetni  lehet  a  burkolat 

minőségére,  esetleg  megfelelő  kalibrálás  esetén  a  burkolat  fajtájára  is.  A  nyers 

gyorsulásértékeket  csak  akkor  lehet  teljes  mértékben  összehasonlítani,  ha  az  adatok 

rögzítése során a  felmérő  jármű sebessége azonos. Ebben az esetben a burkolat egységnyi 

hosszú  szakaszára  egyenlő  számú  mérési  eredmény  fog  vonatkozni.  Ha  nem  azonos 

sebességgel  halad  a  mérőjármű,  akkor  az  úthibák  okozta  függőleges  gyorsulásérték 

változások  sokkal nagyobbak  lesznek, mint kisebb  sebesség esetén. Az 5.4 ábrán a  Fővám 

téren a Corvinus Egyetem előtt végzett mérések egy‐egy részlete  láthatók, a bal oldalon 20 

km/h volt a sebesség, a jobb oldalon 40 km/h. 

 

5.4 ábra: Fővám téren végzett inerciális mérések (sebesség bal oldalon 20 km/h, jobb oldalon 40 km/h) 

Az  ábrán megfigyelhető,  hogy  nagyobb  sebesség  esetén  sokkal  nagyobbak  a  gyorsulások 

maximális és minimális értékei, ami alátámasztja, hogy csak közel azonos sebességgel készült 

mérések összehasonlítása célszerű, ha nem végzünk egyéb adatfeldolgozást. 

5.4.1 Burkolatok minőségének összehasonlítása inerciális mérések segítségével 

A  kísérletek  során  többféle  útburkolaton  végeztem  inerciális  méréseket  annak 

megállapítására,  hogy  a  burkolatok  típusa  és  minősége  megkülönböztethető‐e 

gyorsulásértékek  alapján.  A  vizsgált  útvonalakon  (Pázmány  Péter  sétány  és  a  vele 

párhuzamos  ELTE  parkoló,  Köztársaság  tér,  Vámház  körút,  Fővám  tér)  kétféle  kockakő, 

kétféle viacolor (térkő) és kétféle aszfalt burkolat volt. Az összes tesztmérés alatt a hordozó 

jármű ~23 km/h sebességgel haladt. A különböző burkolattípusokon végzett mérések nyers 

eredményei az 5.5 ábrán láthatók. 
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5.5 ábra: Különböző burkolattípusok függőleges gyorsulás grafikonja 

A tesztek azt mutatják, hogy a viacolor kövekből készített jó minőségű burkolat, amelyeken 

nem  tapasztalhatók  süllyedések,  a  jó  minőségű  aszfalthoz  hasonló  simaságú.  Ezért  a 

különböző  viacolor burkolatok  függőleges  gyorsulás  ábrája nagyon hasonlít  a  jó minőségű 

aszfaltburkolatéhoz.  Látható,  hogy  a  rosszabb  minőségű  burkolatokon  (pl.  kockakő)  a 

gyorsulásértékek  szélsőértékei  jóval  nagyobbak  a  sima,  kátyúmentes  aszfalthoz  képest 

(Pázmány Péter sétány). Már ezekből a mérésekből is le lehet vezetni a minőségre vonatkozó 

mérőszámot (pl. a gyorsulásértékek  legkisebb/legnagyobb értéke, szórása stb. segítségével; 

5.2  táblázat)  az  útburkolatra  vonatkozóan,  ami  alapján  minőségi  kategóriákba  lehet 

besorolni  az  adott  burkolattípust.  Jól  látszik,  hogy  a  függőleges  gyorsulásértékek  szórása, 

minimális és maximális értéke jelentősen eltér a különböző minőségű burkolatoknál.  

Burkolattípus  Átlag [m/s2] 
Szórás 
[m/s2] 

Max 
[m/s2] 

Min 
[m/s2] 

Max és min 
különbség 
[m/s2] 

Aszfalt (sétány)  9,89  0,32  11,36  8,60  2,76 

Viacolor1  9,90  0,46  11,50  8,39  3,10 

Viacolor2  9,90  0,57  11,93  8,00  3,93 

Kisméretű kockakő  9,89  1,33  14,45  5,07  9,38 

Kockakő  9,89  1,86  15,97  2,10  13,87 

Aszfalt (körút)  9,90  0,85  13,55  5,24  8,31 

5.2 táblázat: Burkolatok statisztikai adatai 

A rossz minőségű burkolatot egyszerűen meg lehet különböztetni, mert a szórásértékek a jó 

útburkolathoz  képest  akár  3‐4‐szeres  értékűek  is  lehetnek,  valamint  a  gyorsulásértékek 
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szélsőértékei  is ennek megfelelően nagyobbak  [Kertész, Barsi 2007][Kertész et al. 2007]. A 

jobb minőségű  útburkolatoknál  az  átlagnál  sokkal  nagyobb  vagy  kisebb  gyorsulásértékek 

jelzik az úthibák helyét. Természetesen ezen adatok alapján nem  lehet megmondani, hogy 

milyen típusú rendellenességről van szó (kátyú, nyomvályú stb.), de a nagyobb szélsőértékek 

helyén  valamilyen  úthiba  (süllyedés,  kátyú  stb.)  valószínűsíthető,  illetve  hosszabb 

útszakaszok általános minősítése válik lehetővé. 

Az  adatok  további  feldolgozásával más mérőszámokat  is  le  lehet  vezetni  a mérésekből. A 

függőleges  gyorsulásértékekből  függőleges  elmozdulásokat  számítottam,  amelyek  értékét 

felhasználva a BEI értékhez hasonló mérőszámot vezettem  le. A  függőleges gyorsulásokból 

levezetett  BEI  érték  számítását  úgy  végeztem,  hogy  gyorsulásértékeket  normalizáltam 

(levontam  a  nehézségi  gyorsulás  átlagos  értékét,  9,81 m/s2)  és  eltávolítottam  a 

függvényértékek  lineáris  trendjét,  majd  az  így  kapott  értékek  segítségével  elmozdulást 

számítottam.  A  számítást  követően  méter  dimenziójú  függőleges  irányú  elmozdulásokat 

kaptam,  ezen  értékekből  a  vízszintes  elmozdulás  ismeretében  a  BEI  indexhez  hasonló,  az 

útburkolat minőségét  jellemző  értéket  határoztam meg,  az  elmozdulások  abszolút  érték 

összege és  a megtett úthányadosaként. Az 5.6  ábrán erre  látható egy példa,  a  grafikon 2 

méteres  szakaszokra  vonatkozó  BEI  értékeket  ábrázol  a  korábban  vizsgált  útburkolat 

típusokra. Természetesen a  szakaszhossz  lehet akár 2 méternél nagyobb vagy akár kisebb, 

attól  függ mi az adott  feladat szempontjából az  ideális. A számított BEI értékek statisztikai 

adatai az 5.3 táblázatban láthatók. 

   

5.6 ábra: Gyorsulásértékekből számított BEI értékek 2m‐es szakaszokra 
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Kalibrációt követően az  így meghatározott BEI értékek tájékoztatást adhatnak az útburkolat 

minőségéről már mérés  közben  is,  nem  szükséges megvárni  például  a  PHORMS  rendszer 

mérési  adatainak  irodai  feldolgozását.  Akár  önállóan  is  alkalmazható  lehet  ez  a módszer 

gyors állapot felmérésre, támogathatja a jelenlegi szemrevételezésen alapuló technológiákat 

[Kertész 2006][Kertész, Barsi 2007]. 

Burkolattípus 
Átlag 
[m/km] 

Szórás 
[m/km] 

Max 
[m/km] 

Aszfalt (sétány)  2,00  1,01  4,25 

Viacolor1  2,33  1,05  6,56 

Viacolor2  2,82  1,45  6,88 

Kisméretű kockakő  6,76  3,57  18,20 

Kockakő  8,75  5,62  27,39 

Aszfalt (körút)  5,32  3,08  14,77 

5.3 táblázat: BEI értékek statisztikai adatai a különböző burkolatoknál 

A  gyorsulásértékek  felhasználásával  készült  BEI  grafikonok  hasonló  eredményt mutatnak, 

mint  a  gyorsulásértékek  (a  burkolatok  jól  megkülönböztethetők),  azonban  az  eredmény 

sokkal  áttekinthetőbb  (a  kategóriák  kialakítása  könnyebb),  az összehasonlítás  a  különböző 

burkolattípusok  között  egyszerűbben  elvégezhető  és  a  nagyobb  úthibák  helyének 

beazonosítása  is  könnyebb.  Ha  kevésbé  részletes  mintavételezés  is  megfelelő  (23  km/h 

esetén az útburkolat minden 6  centiméteres  szakaszára  jut egy‐egy gyorsulásérték), akkor 

akár nagyobb sebességgel  is el  lehet végezni a méréseket, de az egyes minőségi kategóriák 

minimum  és  maximum  határértékei  minden  sebességnél  különbözni  fognak.  A 

gyorsulásértékekből számított BEI értékek csak megfelelő kalibrációt követően hasonlíthatók 

össze a 3. fejezetben bemutatott, PHORMS rendszer által előállított BEI értékekkel. 

5.5 Helymeghatározás INS használatával 

Az inerciális mérőműszerekkel lehetőség van háromdimenziós koordináták meghatározására, 

ezért használhatók folyamatos helymeghatározásra. A hátrányuk, hogy az idővel arányosan a 

meghatározott koordináták hibái nőnek. Ezért általában önállóan, abszolút helymeghatározó 

rendszer  nélkül  ritkán  használják  őket  navigációs  célokra.  Az  inerciális  mérőműszereket 

használhatjuk  az  abszolút  helymeghatározási  rendszerek  kiegészítésére,  a  két  különböző 

rendszer összekapcsolása például Kálmán‐szűrővel lehetséges.  
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5.5.1 Fontosabb helymeghatározási lehetőségek 

Leggyakrabban  abszolút  helymeghatározó  rendszereket  használnak  navigációs  célokra.  Az 

abszolút  rendszerek  előnye,  hogy  a  pontosságuk  homogénnek  tekinthető  és  nem  függ  az 

időtől.  Ezen  tulajdonságok  miatt  önállóan  is  használhatók  helymeghatározásra.  A 

továbbiakban bemutatok néhány abszolút helymeghatározási lehetőséget. 

5.5.1.1 GNSS (Global Navigation Satellite System, globális navigációs műholdrendszer) 

A  GNSS  rendszer  jelenlegi  alapját  a  GPS  és  GLONASS  rendszerek  képezik,  de  hamarosan 

elérik  a  teljes  kiépítettséget  a  Galileo  (európai),  a  Compass  (kínai)  és  az  IRNSS  (indiai) 

rendszerek. A GNSS alaprendszert ezek a  rendszerek  fogják alkotni, a  segítségükkel a Föld 

bármely pontján a vevő földrajzi koordinátái meghatározhatók. A GNSS vevő képes lesz mind 

az öt  rendszer műholdjeleit a helymeghatározáshoz  felhasználni.  Jelenleg ez csak a GPS és 

GLONASS rendszerek esetén működik.  

 

5.7 ábra: GNSS rendszer elemei [Busics 2007] 

A GNSS rendszernek vannak kiegészítő rendszerei, amelyek a helymeghatározás pontosságát 

képesek  növelni.  A  kiegészítő  rendszerek  lehetnek  földi  alapúak  (Ground  Based 

Augmentation  System, GBAS,  pl.  EPN, GNSSnet.hu  stb.),  vagy műholdas  alapúak  (Satellite 

Based  Augmentation  System,  SBAS,  pl.  EGNOS,  WAAS  stb.).  Kiegészítő  rendszereket 

kezdetben azért hoztak  létre, hogy  legyenek a rendszer‐fenntartótól  független pályakövető 

állomások  (pl.  CIGNET),  illetve  a  helymeghatározás  pontosságát  növeljék  (DGPS 

szolgáltatások). Mára a kiegészítő rendszerek a pontosság, az  integritás és a gazdaságosság 

növelésének  egyre  nagyobb  szerepet  betöltő  eszközeivé  váltak  és  egyre  több  újabb 

alkalmazási területet nyitnak meg [Busics 2007]. 
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5.5.1.2 Pseudolite 

A pseudolite (pseudo‐satellite) egy olyan elektronikai eszköz, amely ugyanolyan rádiójeleket 

képes  sugározni  (a GPS által használt  frekvenciák közül  többféle  is  sugározható), mint egy 

GPS  műhold,  így  akár  egy  egyszerű  GPS  vevővel  a  pozíció  pseudolite‐ok  használatával 

meghatározható  (megfelelően  kiépített  hálózat  esetén).  Ezt  a módszert  kísérleti  jelleggel 

beltéri helymeghatározáshoz  is használják, de alkalmazzák épületen kívül  is, például egyes 

repülőterek  környezetében,  ezzel  segítve  a  repülőgépek  leszálláshoz  szükséges 

helymeghatározását. A különbség a GPS és a pseudolite rendszer között, hogy a rádiójeleket 

sugárzó egység nem a Föld körül kering, hanem stabilan rögzítve van egy ismert koordinátájú 

földi  ponthoz.  Az  elérhető  pontosság  akár  1‐2  cm  is  lehet,  ha  a  pseudolite‐ok  pozíciója 

pontosan  ismert.  Nagyon  fontos,  hogy  az  adók  helye  minél  pontosabban  legyen 

meghatározva, mert a kicsi vevő‐antenna távolságok miatt egészen kismértékű hibák is nagy 

pozíció hibákhoz vezetnek [40]. 

 

5.8 ábra:  Pseudolite‐ok alkalmazása épületen belül [40] 

A  pseudolite‐okból  álló  hálózat  (5.8  ábra)  kiegészítheti  a GPS  helymeghatározó  rendszert, 

olyan  helyeken,  ahol  nincs  lehetőség  a műholdak  jeleit  érzékelni.  Ilyen  helyek  például  az 

alagutak, városi kanyonok, nagy mélységben lévő nyílt területek stb. 

5.5.1.3 GSM 

A mobilhálózatok  kis  teljesítményű,  földi  rádiótornyokból  állnak.  A  föld  felszínén  változó 

sűrűséggel helyezkednek el, külterületen akár  több kilométer  is  lehet a  tornyok  távolsága, 

városi  környezetben  azonban  ez  a  távolság  néhány  száz méterre,  vagy még  kevesebbre 

csökken. A bekapcsolt mobiltelefon a hálózattal együttműködik, a hálózat mindig tudja, hogy 
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a készülék hol tartózkodik [Takács 2008]. Ezt a tulajdonságot kihasználva bármikor meg lehet 

határozni a készülék pozícióját, erre több módszer is létezik: 

 Helymeghatározás bázisállomás‐azonosítóik alapján (Cell‐ID, Signal Signature) 

A bázisállomások azonosítóját  (Cell‐ID) az adó  kisugározza, a mobiltelefon ezt  veszi 

működése  során.  A  cellaazonosítóhoz  a  hálózatüzemeltető  hozzá  tud  rendelni  egy 

olyan földrajzi koordinátát, amely az ellátott terület közepét jellemzi, ami persze nem 

szükségszerűen azonos a bázisállomás helyével.  

 Helymeghatározás ívmetszéssel (Trilateration) 

Ha meg  tudjuk  határozni  két  különböző  bázisállomástól  a  tényleges  távolságunkat, 

akkor helyzetünk két körív mentén adódik, amelyek rendszerint két pontban metszik 

egymást.  Egy  harmadik  bázisállomástól  távolságunkat  meghatározva  közülük  már 

kiválasztható a valódi helyzetünket leíró pont. 

- Távolságmérés a vett jel szintje alapján 

- Távolságmérés a vett jel beérkezési ideje alapján (Time Of Arrival, TOA) 

 Helymeghatározás a háromszögelés elvével (Triangulation, AOA, Angle Of Arrival) 

Különböző  bázisállomásokon megmérik,  hogy  a mobilkészülék  jele milyen  irányból 

érkezik. Elvileg két méréssel a helyzet meghatározható, a háromszög egy oldalának és 

két szögének ismerete alapján. Több méréssel a meghatározás hibája csökkenthető. 

 Helymeghatározás  elve  az  észlelt  időkülönbség  mérése  alapján  (OTD,  Observed 

Time Difference) 

Ha bázisállomások órái szinkronizáltan működnek, a mobilkészülékhez egy egyszerre 

elküldött  jelsorozat  a  távolságtól  függő  időkéséssel  érkezik.  A  mobiltelefon  saját 

pontos,  de  nem  szinkronizált  órája  alapján  ugyanazt  a  jelsorozatot  generálva 

korrelációs  módszerrel  azt  tudja  kellő  pontossággal  mérni,  hogy  különböző 

bázisállomásokról  egyszerre  küldött  kódsorozatot  milyen  időeltéréssel  veszi.  A 

bázisállomások  helye  a  hálózatüzemeltető  számára  ismert.  Azok  a  pontok, 

amelyeknek  távolságkülönbsége  egy  bázisállomás‐pártól  állandó,  egy  hiperbola 

mentén helyezkednek el. A mobilkészülék helye tehát a hiperbolák metszéspontjában 

van. 
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 Különböző  állomásokra  beérkező  jelek  idő‐eltolódása  (TDOA,  Time  Difference  of 

Arrival) 

A  mobiltelefonból  kisugárzott  rádiójelet  az  egyes  bázisállomások  különböző 

időpontban veszik. A  rendszer meg  tudja határozni az  időkülönbségeket és ebből a 

mobiltelefon helyzetét. Ez a megoldás a TOA módszer rokona [Takács 2008]. 

A módszer  hatalmas  előnye,  hogy minden  országban,  ahol  van mobilhálózat, működik  a 

helymeghatározás,  a  mobiltornyok  sűrűségének  és  a  használt  módszernek  megfelelő 

pontossággal. 

5.5.1.4 WiFi 

Számos különböző megközelítése van a mobil eszközök helymeghatározásának. Három nagy 

csoportba  sorolhatjuk  a  megoldásokat:  távolságvizsgálat,  hely‐  (helyszín‐)  analízis  és 

háromszögelés. A  távolságvizsgálat módszere úgy működik, hogy mérjük a  jel erősségét az 

adó  és  a  vevő  helyén.  A  kettő  közötti  különbségből meghatározható  a  távolság,  amit  a 

hullám a  levegőben megtett. Hasonló elven működő, WLAN‐nal  történő helymeghatározás 

esetén  így  megkaphatjuk  a  mobil  kliensek  (Mobil  Client)  elérési  ponthoz  (Access  Point) 

viszonyított relatív helyét. 

A hely‐analízis  során egy  külső pontból mérjük,  figyeljük  az eszköz pozícióját. A Microsoft 

által fejlesztett RADAR rendszer például méri az eszköz jelerősségét egy adott pontból és ez 

alapján helyezi el a mobil klienst egy épülethez viszonyított koordinátarendszerben.  

A  háromszögelési módszerek  két  részre  oszthatók.  Az  iránymérésen  alapuló  technikák  az 

eszköz  adott  pontoktól  való  iránya  alapján  számolnak, míg  a  távolságmérésen  alapulók  a 

tárgy  távolságát  határozzák  meg  rögzített  pontoktól,  ez  alapján  számítanak  pozíciót.  Az 

irányméréshez  irányított  antennákra  van  szükség,  szabványos  Wi‐Fi  eszközök  használata 

esetén ezért ez a módszer nem  jöhet  szóba. A  távolságmérésen alapuló megoldások  több 

meghatározott  helyen  lévő  adó  és  a  vevő  közti  távolság mérésével  számolják  az  eszköz 

helyét.  A  helymeghatározás  a  jel  erősségének,  fázisának  vagy  késleltetésének mérésével 

történhet. Rádióhullámok terjedési sebességének ismeretében, ha pontosan le tudjuk mérni 

az időt, amíg a jelek az adótól a vevőbe elértek (TOA) akkor megkaphatunk az adó körül egy r 

sugarú kört (vagy gömböt), amelyen az eszköz található. Több ilyen kör (vagy adott esetben 

gömb) metszéspontja jelöli ki a pozíciót. [Németh et al. 2007] 
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5.5.1.5 RFID (Radio Frequency IDentification) 

A  rádiófrekvenciás  azonosítási  (RFID)  technológia  is  használható  helymeghatározásra, 

hasonlóan a fentebb bemutatott WiFi technológiával megvalósított módszerhez. Itt a WLAN 

routerek  helyett  úgynevezett  RFID  címkéket  (tag)  helyezünk  el  ismert  koordinátákkal 

rendelkező helyekre. A címkék beépített, programozható memóriával rendelkeznek, amelyek 

tartalmát egy megfelelő antenna  segítségével ki  lehet olvasni. A címkék  típusa  lehet aktív, 

passzív  vagy  fél passzív. A helymeghatározás  során az RFID antenna  (ami  rádiófrekvenciás 

jelet bocsájt ki) leolvassa a címkéket, a visszatérő jel alapján a címke távolsága számítható. A 

címkékkel  a  pozíció  a  GSM  helymeghatározáshoz  hasonlóan  a  következő  módszerekkel 

számítható: 

 cella meghatározás (Cell of origin, COO), 

 ívmetszés (TOA), 

 helymeghatározás hiperbolák felhasználásával (TDOA). 

Az RFID eljárások hatótávolsága a címkék jellegétől és elhelyezésük sűrűségétől függően 1‐10 

méter nagyságrendű [41][Krausz, Barsi 2007]. 

5.5.2 Kálmán‐szűrés 

A magyar születésű, ma az USA‐ban élő R. E. Kalman  (Kálmán Emil Rudolf) szabályozás‐ és 

irányítástechnikával  foglalkozott  a  Research  Institute  for  Advanced  Studies  intézet 

kutatójaként  1960‐61‐ben.  Richard  S.  Bucy  segítségével  dolgozta  ki  talán  legjelentősebb 

tudományos  eredményét,  a  matematikai  statisztikai  szűrés  elméleti  alapját,  és  ezen 

keresztül a nemlineáris diszkrét rendszerek állapotterére alkalmazható matematikai eljárás, 

a Kálmán‐szűrő elvét. Az ott  kidolgozott,  később  róla elnevezett  szűrési eljárást  az Apollo 

programban próbálták ki sikeresen, ezt követően vált többek között a navigációs rendszerek 

alapalgoritmusává [42]. 

A  nemlineáris  rendszerként  leírható  navigációban  a  Kálmán‐szűrés  véletlen  zajjal  terhelt 

megfigyelések  felhasználásával  rekurzívan  számítja  az  eredményeket.  A  lineáris  legkisebb 

négyzetes  becslő  eljárás  képes  a  különböző  típusú,  frekvenciájú  és  pontosságú mérések 

feldolgozására,  így  különböző  szenzorok  együttes  használata  is  megvalósítható  a 

segítségével.  Megfelelően  paraméterezett  iterációval  az  eredmény  megbízhatósági 

mérőszámai is levezethetők. 
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A Kálmán‐szűrés két  legfontosabb  lépése a becslés (predikció), amely tetszőleges  időpontra 

képes  a  rendszer  állapotát  leíró  vektort  meghatározni,  valamint  a  frissítés  (korrekció), 

amelynek során az időben beérkező megfigyelések beszámításával a rendszer állapotát leíró 

mennyiségek pontosíthatók (pl. pozíció, sebesség stb.). 

5.5.2.1 Kálmán‐szűrés navigációs alkalmazása 

A  Kálmán‐szűrő  egy  lineáris  négyzetes  becslő  eljárás, mely  hatékony  iteratív megoldás  a 

lineáris  kvadratikus  Gauss‐féle  szabályozási  problémára.  Azért  iteratív,  mert  az  előző 

időpillanatban becsült állapot és az aktuális mérések alapján határozza meg a  jelen állapot 

leírását.  A  szűrőhöz  a  hiba  kovariancia  mátrixát  is  meg  kell  határozni,  illetve  a  kezdeti 

állapotra a rendszerváltozók mellett ezt is ismerni kell. 

A  Kálmán‐szűrő  feltételezi,  hogy  adott  egy  dinamikus  rendszer,  amelynek  időben  változó 

bemenetei  (gerjesztései)  és  működésének  megfelelő  kimenetei  (válaszai)  vannak.  Ha  a 

rendszer egy bemeneti és egy kimeneti vezetékből áll, akkor SISO‐rendszerről (single input – 

single output) beszélhetünk. Ha több bemenet és több kimenet van, akkor MIMO (multiple 

input – multiple output) rendszerről van szó, amire egy példát mutat az 5.9 ábra. 

 

5.9 ábra: MIMO rendszer 

A  bemeneteket  és  a  kimeneteket, mivel  általában  több  van  belőlük,  vektoros  formában 

szokás megadni. P számú bemenet esetén a vektor: 

   TPuuu ,...,, 21u   (21) 

R számú kimenet esetén a vektor: 

   TRyyy ,...,, 21y   (22) 

A rendszer a bemenetekre a következő kifejezés alapján számítja a válaszokat: 

  DuCxy    (23) 

ahol x a rendszer állapotvektora, mérete L, C és D mátrixok méretei Q x L és Q x P. A  (23) 

kifejezés  a  rendszer  válaszegyenlete.  A  megfigyeléseket  természetesen  zaj  is  terheli, 



Inerciális mérőrendszerek alkalmazása    Kertész Imre 

 

86 

 

amelyről  feltételezzük, hogy  normális  eloszlású  és  az  átlaga  zérus. A  zaj R  x R méretű Qv 

kovariancia mátrixszal jellemezhető: 

 
),0( vQv N
  (24) 

Így a hibával terhelt válaszegyenlet a következő: 

  vDuCxy     (25) 

A  rendszer  az  állapotvektor  segítségével  állítja  elő  a  kimenetét.  Az  állapotegyenlet  is 

felírható az állapotvektor segítségével: 

  BuAxx    (26) 

Az  egyenletben  x'  az  állapotvektor  változása,  A mátrix  pedig  a  rendszer  állapotátmenet 

mátrixa,  más  néven  rendszermátrixa.  A  mérete  L x L,  B  ekkor  L x P  méretű.  Az 

állapotegyenletet  is  terheli  zaj,  amiről  szintén  feltételezzük,  hogy  normális  eloszlású,  0 

várható értékű és Qw kovariancia mátrixszal leírható: 

 
),0( wQw N
  (27) 

Az állapotegyenlet teljes alakja a következő kifejezés: 

  wBuAxx    (28) 

Az állapotvektor változása folytonos esetben a következőképpen is felírható: 

  dt

(t)dx
x    (29) 

Az  (25)  és  (28)  egyenletek  alapján megállapíthatjuk,  hogy  az  így meghatározott  rendszer 

lineáris, mivel  a működését  leíró  együttható mátrixokkal  képzett  kifejezések  lineárisak.  A 

másik  lényeges megállapítás, hogy a nevezett együtthatók nem  függenek az  időtől, ezért a 

rendszer időinvariáns. 

A szűrési eljárás két jól elkülöníthető lépésből áll: 

 a becslés (predikció), 

 és a frissítés (korrekció). 

A becslés során először az állapotváltozókat kell meghatározni: 

  kkk BuAxx  1


  (30) 
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kx


az állapotvektor becslése, mérete L x 1. A k index mutatja, hogy diszkrét esetről van szó. 

A következő lépés a becslés hibáját jellemző kovariancia mátrix meghatározása: 

  wQAAQQ  
T

kk 1


  (31) 

Qw a rendszerzaj kovariancia mátrixa (esetünkben időinvariáns, mérete L × L), míg a becslés 

hibájának kovariancia mátrixa időfüggő (ezt jelzi az indexe). 

Frissítéskor először a mérés predikciós hibáját kell számítani (mérete M × 1): 

  kkk xCyr


  (32) 

ezután képezhető a kovariancia mátrixa: 

  vQCQCS  T
kk



  (33) 

Ezek felhasználásával számítható a L x M méretű optimális Kálmán‐tényező: 

 
1 k

T
kk SCQK


  (34) 

Végül kiszámítható a korrigált állapotvektor, ami L x 1 méretű: 

  kkkk rKxx  
  (35) 

A korrigált becslés kovariancia mátrixa is számítható (L x L): 

  kkk QCKIQ

)(    (36) 

Az iteráció megkezdéséhez szükség van x0 állapotvektorra és a hozzá tartozó Q0 kovariancia 

mátrixra. A Kálmán‐szűrés  feltételezi, hogy a megfigyelések és a rendszer zaj nulla várható 

értékűek, a rendszer és a megfigyelések hibái függetlenek, vagyis 

  0)( vE   (37) 

  0)( wE   (38) 

  0)( TvwE   (39) 

Lehetnek  olyan  esetek,  amikor  a  mérések  frekvenciája  az  időben  nem  állandó.  Ekkor  a 

valóság minél  pontosabb  leírásához  időfüggő  szűrőt  kell  alkalmazni  [Fodor  2006],  [Lantos 

2005], [Orderud 2005]. 

Mobil  térképező  rendszerek használata  esetén  a mintavételezési  frekvencia  állandó,  ezért 

diszkrét Kálmán‐szűrőt alkalmaznak a pozíciók meghatározásához. 
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5.5.3 Navigáció kizárólag inerciális műszerrel 

Az  inerciális mérőműszer  a mobil  térképező  rendszerek  helymeghatározó  alrendszerének 

nagyon fontos eleme. Egyrészt a helymeghatározás pontosságát növeli, másrészt, ha a GNSS 

vevő nem  tud pozíciót szolgáltatni, akkor az  INS segítségével bizonyos  ideig pontosan meg 

lehet határozni a mérőjármű helyét és helyzetét. 

A  BME  Fotogrammetria  és  Térinformatika  Tanszéken  végzett  mobil  térképező  rendszer 

fejlesztése  során már  felmerült, hogy  a  fejlesztett útburkolat  felmérő  rendszer  (PHORMS) 

pozícionálásához használjunk inerciális műszert, ez akkor különböző okok miatt nem valósult 

meg. A  PHORMS  továbbfejlesztett  változatánál  azonban  a  helymeghatározási  rendszerhez 

inerciális  műszert  is  használni  fogunk.  Fontos  azt  megvizsgálni,  hogy  a  használt  INS 

jelkimaradás esetén milyen pontosság elérésére  lehet képes. Ezért a  rendelkezésemre álló 

inerciális  műszert  megvizsgáltam  helymeghatározási  szempontból.  A  kísérleti  méréseket 

épületen belül végeztem, mert ott az időjárás és a forgalom hatása kiküszöbölhető. 

5.5.3.1 Az alkalmazott Kálmán‐szűrő 

A  beltéri  navigációs méréseknél  a mért mennyiségek  közül  csak  a  vízszintes  tengelyeken 

mért  gyorsulásértékeket  (au,  av)  és  a  függőleges  tengely  körüli  elfordulási  szöget  () 

használtam  fel. Minden mérés  az  épület  azonos  emeletén  (a  BME  központi  épületében) 

történt, mivel az épület egy szintje egy síknak tekinthető, ezért ezeknek a mennyiségeknek a 

felhasználása  elegendő  volt  egy  síkbeli  pozíció  meghatározásához.  A  pozíció 

megállapításához  használt  Kálmán‐szűrő  a  lehető  legegyszerűbb modell  szerint működik, 

ezért bizonyos műszerhibák kezelésére még nem képes (pl. a giroszkóp driftje). 

A  két  gyorsulásérték  a  műszer  koordináta‐rendszerének  két  vízszintes  tengelye  mentén 

adott, ezért a  szög segítségével át kell számítani egy lokális koordináta‐rendszerbe, amiben 

meghatározzuk  a  műszer  elmozdulását.  Az  5.10  ábrán  látható  a  külső‐  és  a  műszer 

koordináta‐rendszer  közötti  kapcsolat.  Az  egyenletek  linearitásának  megőrzése  miatt  a 

tengelymenti gyorsulásokat át kell számítani a lokális koordináta‐rendszerbe: 

  kkkkk κavκauaX sincos    (40) 

  kkkkk κavκauaY cossin    (41) 
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5.10 ábra: Kapcsolat a műszer koordináta‐rendszere és a helyi koordináta‐rendszer között 

Az  átszámítás  után  felírhatók  a  rendszert  leíró  egyenletek.  Az  állapotvektor  a 

következőképpen néz ki: 
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A  vektor  tartalmazza  a  két  tengely menti pozíciót  és  sebességet. A  kimeneti  vektor  a  két 

tengely menti elmozdulás értékét tárolja: 
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Az állapotegyenlet felírható a bemenetek és az állapotvektor elemeinek segítségével: 
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Ezek után a válaszegyenlet egyszerűen felírható: 
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A  kezdeti  állapotvektor  négyelemű  zérus  oszlopvektor  (mind  a  kezdeti  pozíció,  mind  a 

kezdeti  sebességek  nullával  egyenlők),  a  hozzá  tartozó  kovariancia mátrix  4  ×  4 méretű 

zérusmátrix. A rendszerzaj jellemzése ebben az esetben: 
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A mérési zaj meghatározásához a kovariancia mátrix: 
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Mindkét  kovariancia  mátrixnál  feltételezzük,  hogy  a  két  különböző  tengelyhez  tartozó 

mérések függetlenek egymástól. 

5.5.3.2 Elvégzett kísérleti mérések 

Az  épületen  belül  végzett  kísérleti  navigációs mérések  helyszíne  a  Budapesti Műszaki  és 

Gazdaságtudományi Egyetem K épületének első emelete volt. Az épület mérete megfelelő 

volt  ahhoz,  hogy  a  viszonylag  rövid  távú  (< 500 m)  navigációs  kísérleteket  el  lehessen 

végezni.  A  kísérletek  során,  a  jelen  fejezetben  már  bemutatott  NAV420CA‐100  típusú 

műszert használtam, ami szorosan egy kézikocsira volt  felerősítve 4 csavar segítségével, az 

áramellátást egy geodéziai műszereknél alkalmazott 12 V‐os akkumulátor biztosította. 

Az egyetem épületében  több útvonalat bejártam, ezek egy  része  látható az 5.11 ábrán  (K. 

épület  alaprajz  és  az  útvonalak).  A  célom  az  volt,  hogy  bizonyítsam,  kizárólag  MEMS 

szenzoros (kis pontossági kategóriás giroszkópot tartalmazó) IMU és egyszerű Kálmán‐szűrő 

használatával is lehet rövid távolságon síkbeli helymeghatározást végezni. 

 

5.11 ábra: Néhány bejárt útvonal 
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A  használt  inerciális  mérőműszer  kis  pontosságú  giroszkópot  tartalmaz,  ezért  önállóan, 

Kálmán‐szűrő nélkül navigációra nem alkalmas. A gyártó ugyan beépített Kálmán‐szűrőt, de 

ez  csak a  szenzor hibák  szűrését végző nagyon egyszerű  szűrő. Ezért az 5.5.3.1  fejezetben 

ismertetett szűrő segítségével számítottam a pozíciókat. A kovariancia mátrixokban használt 

szórásnégyzet értékeket empirikusan vettem fel. 

Ha szűrő nélkül állítjuk elő a mért útvonalak trajektóriáit, a szenzorhibák miatt nem kapunk 

kielégítő végeredményt. Az 5.12 ábrán látható az egyik bejárt útvonal, az ábra bal oldalán a 

szűrés nélkül, jobb oldalán Kálmán‐szűréssel számított trajektória. 

 

5.12 ábra: Trajektória szűrés nélkül és Kálmán‐szűréssel 

A  számítások  során  a műszer  helyzetét  a  külső  koordináta‐rendszerhez  képest  a    szög 

(függőleges  tengely körüli elfordulási szög) segítségével állapítottam meg, amit a műszer a 

mágneses  északi  irányhoz  képest  határoz  meg.  A  szög  meghatározási  pontossága  nem 

mindig  megfelelő,  ezért  a  későbbi  kísérletek  folyamán  a  szögváltozásokat  fogom 

felhasználni. Mivel  kezdetben  csak  egy  nagyon  egyszerű  szűrőt  terveztem  készíteni,  ezért 

célszerű  volt  a    szöget  felhasználni.  Az  egyenes  útvonalon  több mérést  is  végeztem  és 

vizsgáltam, hogy milyen hatással van a helymeghatározásra a műszer rögzítésének módja. Az 

egyik esetben a lerögzítés nem volt annyira szoros, minimális mozgást megengedett, a másik 

esetben  a  hordozó  kézikocsira  szorosan  volt  rögzítve  a  műszer,  a  mérés  során  szinte 

mozdulatlan volt a kocsihoz képest. 

Az 5.13 ábrán láthatók a nyers mérések. A bal oldalon látható grafikonok az egyenes folyosói 

méréshez  tartoznak.  Érdekes megfigyelni,  hogy  a    szög milyen  tág  tartományok  között 

változik,  annak  ellenére,  hogy  a  kézikocsi  egyenesen  haladt.  A  jobboldali  ábrán  egy 

fordulókat is tartalmazó útvonalhoz tartozó grafikonok láthatók, a  szöget ábrázoló görbén 
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jól  kivehetők  azok  a  helyek,  ahol  elfordulás  történt. Mivel  itt  a  grafikon  y‐tengelye  jóval 

nagyobb tartományt mutat, nem látható a  szög egyenetlensége. 

   

5.13 ábra: Két útvonalhoz tartozó mért mennyiségek 

A trajektóriák számításánál a kezdőpont koordinátája mindig (0,0) volt. Az 5.14 ábrán látható 

két  mérés  eredménye,  bal  oldalon  az  egyik  egyenes  folyosói,  jobb  oldalon  pedig  egy 

fordulókat is tartalmazó mérés. A számított trajektóriákról általánosságban el lehet mondani, 

hogy  az  alakjuk  hasonlít  a  bejárt  útvonalakra,  azonban  ahogy  az  5.15  ábrán  látszik,  nem 

illeszkednek  teljesen  azokra. Mivel  a   szög nagyon  tág határok  között  ingadozik egyenes 

útvonalon  is, ebből adódnak a  trajektória valós útvonalhoz képesti eltérései  [Kertész, Barsi 

2010b]. 

 

5.14 ábra: Kálmán szűréssel készült trajektóriák 
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5.15 ábra: Google képen az egyik bejárt útvonal 

Két mérési sorozat esetén vizsgáltam, hogy a rögzítés milyen hatással van a kiértékelésre. Az 

5.4 táblázat bal oldala a lazább rögzítésnél bejárt, míg a jobb oldali része a szoros rögzítésnél 

bejárt  útvonalak  adatait  tartalmazza.  A  Kálmán‐szűrésnél mind  a  két  esetben  különböző 

kovariancia értékeket kellet használni, mert az első mérési  sorozatnál használt kovariancia 

értékekkel  az  útvonalak  hossza  a  második  sorozatnál  nagymértékben  eltért  a  valós 

hosszaktól.  

Útvonal 
Mért 
hossz 
[m] 

Számított 
hossz 
[m] 

Hiba 

Lp  341  363  6 % 

Kp  195  193  1 % 

Fp3  194  192  1 % 

Fp2  268  250  7 % 

Ep  179  163  9 % 

Epv  179  175  2 % 

Lpv  341  353  4 % 

Útvonal
Mért hossz

[m] 

Számított 
hossz 
[m] 

Hiba
[%] 

Lp  341  348  2 % 

Fp  260  256  2 % 

Ep  179  183  2 % 

Epv  179  184  3 % 

Fpv  260  271  4 % 

Lpv  341  344  1 % 

5.4 táblázat: Mérési útvonalak mért és számított hossza a két mérési sorozatnál 

Hogyha a szórás értékeket megnöveljük, akkor a valós távolságokat  jól közelítik a számított 

értékek.  Ennek  az oka  az  lehet, hogy  a  szorosabb  rögzítésnél  a  kézikocsi  rezgéseit  jobban 

átveszi a műszer, ezért a mérés sokkal zajosabb lesz. A trajektóriák hosszának hibája minden 

esetben kisebb, mint 10 %. 
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A  MEMS  szenzorral  szerelt  műszerek  –  mint  a  használt  NAV420CA‐100  –  érzékenyek  a 

mágneses terekre. A K épület ÉK‐i részén  lévő folyosó szakaszon végzett méréseknél szinte 

minden esetben jelentősen torzult a számított trajektória. Erre látható példa 5.16 ábrán. Azt 

még nem  sikerült kideríteni, hogy mi okozta a hibát, de ez a példa  jól mutatja az olcsóbb 

szenzorok gyengeségeit. 

 

5.16 ábra: L alakú mérési pálya 

A mérések tapasztalatai alapján ki  lehet  jelenteni, hogy a gyorsulás adatokból egy egyenes 

mentén vagy kevés fordulót tartalmazó útvonalon, rövid időtartam alatt viszonylag pontosan 

meg lehet mondani, hogy a műszer adott időpontban hol tartózkodott.  

 

5.17 ábra: Arduino és NAV420CA‐100 mérésekből Kálmán‐szűrővel számított trajektória [Barsi et al. 2011] 
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A MEMS szenzoros műszerek – mint a NAV420CA‐100 – egy egyszerű Kálmán‐szűrővel már 

használhatók  helymeghatározásra.  Ezt  támasztja  alá  az  500 $‐nál  olcsóbb  eszközökkel 

(Arduino  Uno  mikrokontroller,  ST  LPY530AL  giroszkóp  és  Freescale  MMA7361L 

gyorsulásmérő)  végzett  kísérlet  is,  a  számított  trajektóriák  itt  is  bizonyították,  hogy 

alkalmasak  a  kispontosságú  eszközök  rövid  távolságokon  helymeghatározásra  (5.17  ábra) 

[Barsi et al. 2011]. Az Arduino Uno méréseiből számított trajektóriák jól illeszkednek a bejárt 

pályákra. 

A helymeghatározást a műszerjárás és az  inerciális műszerek alaptulajdonsága  (miszerint a 

hibák az  idővel arányosan nőnek) miatt csak rövid távolságokon próbáltam, mert hosszabb 

távokon a koordináta hibák sokszorosára növekednek. Az, hogy kisebb távokon megbízható a 

helymeghatározás  nem  okoz  olyan  nagy  problémát,  mert  az  INS‐t  mobil  térképező 

rendszerben  használva  a  GPS  jelkiesések  sok  esetben  30 másodperc  alatti  időtartamúak 

(PHORMS  tapasztalatok  alapján).  Ez  alatt  az  idő  alatt  egy  átlagos  sebességgel  (50  km/h) 

haladó jármű legfeljebb 420 métert tesz meg, így a jelkiesés időtartama alatt egy olcsóbb INS 

helymeghatározási  képessége  is  elegendő  lehet,  megfelelő  szűrő  használatával  kisebb 

pontosságot igénylő alkalmazásoknál. 

Jelenleg a pozíció adatok meghatározása utófeldolgozással történik, valós  időben még nem 

használható  a  rendszer  navigációra.  A  szűrő  egyszerűsége  miatt  nem  képes  kiszűrni  a 

szabályos hibákat (pl.  szög lineáris elkúszása), a további munka során a cél egy jobb fizikai 

modell megalkotása és tesztelése. 
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6 Összefoglalás 

Doktori  disszertációm  fő motivációja  az  útburkolat  automatizált  felmérési  lehetőségeinek 

vizsgálata  volt.  A  kutató  munkám  során  mobil  térképező  rendszerek  vizsgálatával  és 

fejlesztésükkel  foglalkoztam.  Olyan  korszerű  és  alacsony  előállítási  költségű  automatizált 

megoldások fejlesztésében vettem részt, melyek a magyar úthálózat karbantartásáért felelős 

vállalatok felmérési munkáihoz nyújthatnak hatékony segítséget. 

Az  1.  fejezetben  áttekintem  a  földi mobil  térképezés  során  használt  eszközök  típusait,  a 

felméréshez használt szenzorokat és helymeghatározási lehetőségeket. Megvizsgáltam több, 

földi felmérő rendszert és a hasznosíthatóságuk szerint kategorizáltam őket. 

Az útburkolat  felmérés segítségével nyert adatok hasznosítását a 2.  fejezetben  tárgyaltam. 

Ezen  kívül  áttekintettem  az  útpálya  szerkezetek  felépítését  és  bemutattam  az  útburkolat 

jellemzésére a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott  International Roughness  Index‐et  (IRI, 

nemzetközi egyenetlenségi index). 

Magyarországon  is  egyre  nagyobb  igény  mutatkozik  a  kis  fenntartási  költségű,  olcsón 

beszerezhető  automatizált  felmérő  rendszerekre.  Ezt  az  igényt  próbálja  kielégíteni  a 

budapesti úthálózat felmérését támogató kísérleti automatizált útburkolat felmérő rendszer, 

a  PHORMS.  A  3.  fejezetben  részletesen  bemutatom  a  rendszert  és  a  vele  elért 

eredményeket.  A  fejlesztés  során  elsősorban  a  kiértékelő  szoftver  és  a  burkolat 

egyenetlenség mérésére alkalmas index megalkotásában volt nagy szerepem. 

A  PHORMS  rendszer  tapasztalatai  alapján  új  optikai  elven működő  profilmérő módszert 

fejlesztettem a PHORMS2 változathoz. A 4. fejezetben ennek a módszernek a működési elvét 

mutatom be, valamint kisméretű tárgyakon végzett mérések segítségével vizsgálom a modell 

működését és az elérhető pontosságot. 

Az  inerciális  műszerek  az  utóbbi  20  év  során  a  modern  helymeghatározási  rendszerek 

elengedhetetlen komponenseivé váltak. A disszertációm utolsó, 5.  fejezetében bemutatom 

az  inerciális  technológiát  és  az  általános  felhasználási  lehetőségeit. Az  útburkolat  felmérő 

rendszerek  nagy  része  tartalmaz  inerciális  mérőeszközt,  ezért  megvizsgáltam,  hogy 

útburkolat  felmérésre  alkalmas‐e  önállóan  egy  belépő  szintű  műszer  (NAV420CA‐100). 

Korrelációt mutattam  ki  a  függőleges  gyorsulás  komponens  és  a  burkolat  fajtája  között. 

NAV420CA‐100  típusú  műszerrel  vizsgáltam  az  inerciális  műszerek  önálló  navigációs 

hasznosítását mobil térképező rendszerben épületen belül végzett mérések segítségével. 
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7 Új tudományos eredmények 

Új tudományos eredményeimet tézisek formájában az alábbiak szerint fogalmazom meg: 

1. Rendszereztem és átfogóan elemeztem a közúti mobil térképező megoldásokat. 

A mobil térképezés fejlődése az utóbbi 5‐10 évben felgyorsult, köszönhetően a nagy, 

térképezéssel  foglakozó  cégeknek.  Számos,  különböző  feladatra  alkalmas  rendszer 

készült,  melyek  hasonló  alapelvek  szerint  működnek.  Egy  új  rendszer  fejlesztése 

esetén  fontos  a  korábbi  megoldások  ismerete.  A  teljesség  igénye  nélkül 

összegyűjtöttem, és csoportosítottam az  ismertebb gépjármű alapú mobil térképező 

rendszereket. 

A tézis alapjául szolgáló publikációk: [Kertész, Barsi 2007] 

 

2. Módszert dolgoztam ki egyenetlenségi útállapot jellemző meghatározására. 

A  közúthálózat  állapotának  felmérésére  a  nemzetközi  gyakorlatban  alkalmazott 

International  Roughness  Index  (IRI)  analógiájára  kidolgoztam  a  Burkolat 

Egyenetlenségi Index (BEI) mérőszámot, melyet a Fővárosi Közterület‐fenntartó Zrt. a 

kifejlesztett PHORMS rendszerrel már több, mint 800 km útszakaszra meghatározott. 

A  BEI  a  meghatározás  elvét  tekintve  hasonló  az  IRI  egyenetlenségi  mutatóhoz, 

azonban kevésbé részletes hosszirányú profilmérés adataiból is meghatározható. 

A  tézis  alapjául  szolgáló  publikációk:  [Kertész,  Barsi  2007],  [Kertész  et  al.  2008], 

[Kertész et al. 2009] 

 

3. Profil  alapú  optikai mérési  elv  felhasználásával  útállapot  felmérésre  használható 

felületmodellező megoldást dolgoztam ki. 

Lézer  vonalprojektor  és  digitális  kamera  felhasználásával  megvalósítható  a  profil 

alapú objektum‐mérés, majd  a profilok  vagy  az objektumok  relatív mozgatásával  a 

kamera által érzékelt felület teljes körűen leképezhető és – utólagos feldolgozással – 

rekonstruálható.  Profilmérő  technikát  dolgoztam, melynek  használatával  egy  tárgy 

tetszőleges  profilpontjainak  a  kamera  rendszerében  értelmezett  magassága 

meghatározható, több profil rögzítése esetén a tárgy felülete rekonstruálható. 

A  tézis  alapjául  szolgáló  publikációk:  [Lovas  et  al.  2007],  [Kertész,  Barsi  2010a], 

[Kertész, Barsi 2011] 



Új tudományos eredmények    Kertész Imre 

 

98 

 

 

4. Inerciális mérőegység segítségével útburkolat jellemzőket határoztam meg. 

Az útburkolat állapotának, egyenetlenségének  jellemzésére a mérőjármű fedélzetén 

elhelyezett  inerciális  mérőegység  (IMU)  mérései  is  alkalmasak.  Az  IMU  három 

egymásra merőleges tengely mentén képes gyorsulást és szögváltozást mérni, melyek 

közül  a  függőleges  tengely  mentén  mért  gyorsulás‐komponens  és  a  burkolat 

állapotának és anyagának erős korrelációját mutattam ki. A mért gyorsulások alapján 

az útpálya objektív minősítése elvégezhető. 

A tézis alapjául szolgáló publikációk: [Kertész 2006], [Kertész, Barsi 2007], [Kertész 

et al. 2007] 

 

5. Módszert dolgoztam ki inerciális mérések navigációs alkalmazására. 

Az  inerciális  mérőegység  méréseire  támaszkodva  matematikai  módszerek  (pl. 

Kálmán‐szűrő) segítségével elvégezhető a helymeghatározás. Épületen belül végzett 

mérésekkel igazoltam, hogy belépő szintű inerciális műszer és egyszerű Kálmán‐szűrő 

használatával  a  nem  szélső  pontosságot  igénylő mobil  térképező  rendszer  relatív 

helymeghatározása síkon megoldható. 

A  tézis  alapjául  szolgáló  publikációk:  [Barsi  et  al.  2006a],  [Kertész,  Barsi  2010b], 

[Barsi et al. 2011] 
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8 Köszönetnyilvánítás 

Elsősorban  szeretnék  köszönetet  mondani  témavezetőmnek,  Dr.  Barsi  Árpádnak,  akinek 

irányítása és töretlen optimizmusa nélkül a disszertációm nem készülhetett volna el. 

Szeretném  megköszönni  Dr.  Lovas  Tamás  egyetemi  docensnek  a  közös  munkát  és  a 

disszertációm lektorálásában nyújtott hatalmas segítségét. 

Végül  szeretném megköszönni  a  családomnak,  hogy  kitartóan  bíztattak  és  támogattak  a 

munkám során. 

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I 

stratégia,  valamint  működési  modell  kidolgozása  a  Műegyetemen"  c.  projekt  szakmai 

célkitűzéseinek  megvalósításához.  A  projekt  megvalósítását  az  ÚMFT  TÁMOP‐4.2.1/B‐

09/1/KMR‐2010‐0002 programja támogatja. 
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Melléklet 1 

Úthibák fajtái 

Az útpályaszerkezet fő elemei: 

 Földmű, 

 Burkolat alapok, 

 Burkolat, burkolati rétegek. 

A mobil térképező rendszerekkel alapvetően csak a burkolati réteget lehet vizsgálni, ezért az 

úthibák  ismertetésénél  csak  ennek  a  hibáira  fogok  kitérni.  Ehhez  Schváb  János  1982‐ben 

kiadott hibakatalógusát dolgoztam fel [Schváb 1982]. 

Alakváltozás 

Az egyenletes burkolatfelület eltorzulása, alakváltozása nyírás, összenyomódás hatására. A 

hibák a következők lehetnek: 

 Egyenetlen pályafelület 

A  burkolat  szintjének  egyenetlen  változása  (süllyedés‐kiemelkedés)  hossz  és/vagy 

keresztirányban, nem kifejezetten a keréknyomokban. Egyenletességi hiba. 

 Keréknyom (nyomvályú) 

A  nehézjárművek  ismételt  áthaladása  következtében  keletkező  keresztirányú 

alakváltozás, plasztikus deformáció. Okaként a kopás is megemlíthető. 

 Gyűrődés 

A  burkolat  hosszirányú  kiemelkedése,  eredeti  szintjéből  való  kidomborodása. 

Általában a pálya egyéb deformációjával kísért jelenség. 

 Pályaszerkezet süllyedése 

Körülhatárolhatóan,  egy meghatározott  helyen  a  pályafelület  szintjének  süllyedése 

altalaj elázás, közmű meghibásodás, háttöltés süppedés miatt. 

Repedés 

Az útpálya folytonosságának megszakadása, a részek elmozdulásával, vagy anélkül. 

 Hajszálrepedés (hosszanti fáradásos repedés) 
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A  járművek  kerekeinek  nyomában  kialakuló,  az  úttengellyel  közel  párhuzamos 

vékony, finom repedések, amelyek pókhálószerű repedezettséggé alakulnak át.  

 Mozaikos repedés (hálós repedés) 

Megközelítően mozaikszerű, vagy pókhálószerű repedések együttese. 

 Szélesítés elválása 

A merev és hajlékony alaprétegek csatlakozása felett az aszfaltburkolat hosszirányban 

elreped. Az alapcsatlakozás vonalának felszíni megjelenése. 

 Burkolat szélének letörése 

A pályaszerkezet széle teherbírási, megtámasztási hiányosságok miatt megsüllyed és 

az aszfaltburkolat hosszirányban megreped. 

 Keresztirányú repedés 

Az úttengelyre közel merőlegesen, egymástól meghatározott  távolságban kialakuló, 

ismétlődő repedések félmerev pályaszerkezetben.  

 Szabálytalan irányú repedés 

Az alaprétegben keletkező  szabálytalan  repedések átütése a burkolaton a  félmerev 

pályaszerkezetben. 

 Összedolgozási hiba 

Hossz‐ vagy keresztirányban egyenes vonalú  repedés, amely két aszfaltburkolat  sáv 

összedolgozásánál,  vagy  aszfaltterítés  újrakezdésénél  jelentkezik,  főleg 

hosszirányban. 

 Megcsúszás 

A  nehézjárművek  fékezési  zónájában  a  kopóréteg  oldalirányú  eltolódása.  A 

keréknyomokban a kopóréteg megszakad. 

 Repedés a megsüllyedt pályaszerkezetben 

A  megsüllyedt  pályaszerkezetben  a  húzófeszültségek  hatására  létrejövő  mozaikos 

repedés. 
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Bomlás 

A kopóréteg, esetleg a burkolat anyagának szétesése. 

 Hámlás 

Kis  területen  létrejövő,  csak  a  kopórétegben  jelentkező  üregszerű  folytonossági 

hiány. 

 Kátyú 

Egy vagy több réteg üregszerű folytonossági hiánya egy körülhatárolható területen. 

 Leválás 

A kopóréteg lemezszerű kitöredezése. 

Felületi hiba 

A burkolat felületének hibája a burkolat anyagának megbomlása nélkül. 

 Kötőanyag feldúsulás a felületen (izzadás) 

Többé‐kevésbé  körülhatárolható  szakaszon  foltszerűen,  sávszerűen  vagy  az  egész 

burkolat felületre felnyomuló aszfalthabarcs, esetleg bitumen. 

 Az érdesség lecsökkenése 

Az aszfaltkopóréteg elveszti makro‐ és mikroérdességét. 

 Érdesített zúzottkő kipergése 

Utólagos  érdesítésnél  a  zúzottkő  nem  köt  bele  a  befogadó  bitumenrétegbe  vagy 

aszfaltba. 

 Nyitott felület 

Az útpályán foltokban, sávszerűen vagy az egész felületen jelentkező, az általánostól 

eltérő, annál hézagosabb felület. 

Egyéb hiba 

Az eddigi rendszerbe nem sorolható gyártási, az út nem rendeltetésszerű használatából vagy 

mulasztásból adódó hibák. 

 A rétegcsatlakozás hibája 

Az  egymás  mellé  vagy  egymás  után  fektetett  burkolatsávok  összedolgozásánál 

elkövetett nem repedésben megnyilvánuló hiányosságok gyűjtő fogalma. 



Melléklet    Kertész Imre 

 

110 

 

 A burkolat szélének hibája 

Nem  megfelelően,  nem  egyértelműen  vezetett  burkolatszél  szegély  nélküli 

burkolaton. 

 Idegen szerkezethez csatlakozás hibája 

Eltérő  típusú  burkolathoz,  közműszerelvényhez  csatlakozásnál  keletkező  vonalas‐ 

vagy mozaikszerű repedés, süllyedés. 

 Hólyagképződés 

Koncentrált, lehatárolt területen az öntöttaszfalt púpszerű kiemelkedése. 

 Mechanikai sérülés 

Az  út  nem  rendeltetésszerű  használatából  adódóan  a  burkolat  felületében  okozott 

kár [Schváb 1982]. 
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MELLÉKLET 2 

Útburkolat jellemzése [Lázár 2007] 

Az  útburkolatok  jellemzéséhez  meg  kell  mérni  bizonyos  minőségjellemzőket.  Ezek  a 

következők lehetnek: 

 keresztirányú profil, 

 hosszirányú egyenetlenség, 

 a burkolatfelület makroérdessége, 

 a burkolatfelület csúszásellenállása, 

 a pályaszerkezet teherbírása, 

 a burkolatfelületi repedések. 

Keresztirányú profil 

A keresztirányú profil mérésénél, a mért profil magasságkülönbségeit egy  ideális (tervezett) 

profilhoz hasonlítják. Az ideálistól való eltérés alapján a burkolat minősíthető.  

A keresztirányú profilban a leggyakrabban jelentkező felületi hiba a nyomvályú. A nyomvályú 

miatt  fellépő  vízszintes  erőhatás  (ún.  sín  effektus  esetén)  akadályozhatja  az  oldalirányú 

mozgást  és  veszélyes.  A  keresztirányú  egyenetlenségek  akadályozzák  a  csapadékvíz 

megfelelő lefolyását, a felhalmozódó víz pedig elősegíti a vízen való felúszást (aquaplaning). 

Az úthálózaton a nyomvályúk elsősorban nagy forgalmú tranzitszakaszokon jelennek meg. 

A keresztirányú profilmérés lehetőségei a következők: 

 Profilográf 

Két  alapvető  profilográf‐típust  használnak:  a  kaliforniai  profilográfot  és  a  Rainhart 

profilográfot.  A  kaliforniai  profilográf  4‐12  kerékkel  rendelkezik,  amelyek  egy  7,6 

méteres  kerethez  vannak  rögzítve, míg  a  Rainhart  eszköznek  tizenkét  segédkereke 

van egyenlő  távolságban egymástól a 7,5 méteres kereten, egymáshoz képest akár 

560  mm  eltolással  azért,  hogy  minden  kerék  más  nyomvonalon  haladjon.  A 

profilográf 0,3 és 23 méter közötti hullámhosszokat mér, felerősítve vagy gyengítve a 

hullámhosszokat, amelyek a profilográf hossz tényezői. A profilográfokat eredetileg a 

portlandbeton  burkolat  építésének  minőségi  ellenőrzéséhez  fejlesztették  ki.  A 

felépítése miatt a profilográf  rövidebb hullámhosszok mérésére alkalmas,  csakhogy 



Melléklet    Kertész Imre 

 

112 

 

az aszfalt burkolatra jellemző hullámhosszok gyakran meghaladják a 15,2 métert, így 

ezeket a hullámhosszokat nem érzékeli. 

 

9.1 ábra: Kalifornia‐típusú profilográf [33] 

 Szintezés 

 Mobil térképező rendszer (ARAN, RST berendezés stb.) [Lázár 2007] 

Hosszirányú egyenetlenség 

A hosszirányú egyenetlenséget az összes forgalmi sávban az út teljes hosszán vizsgálni kell. A 

járművek által  leginkább  igénybe vett a kerekek alatti  terület  (2 keréknyom), ezek egyikén 

kell  elvégezni  legalább  a  vizsgálatot.  Célszerű  a  burkolat  széléhez  közelebb  eső 

keréknyomon.  Az  egyenetlenség  jellemzésére  a  különböző  hullámok  hullámhossza, 

amplitúdója és száma szolgál. A mérési módszerek a következők lehetnek: 

 4 méteres léc 

 

9.2 ábra: 4 méteres léc 

 Huzalfeszítéses mérés 

 Mozgóbázisú egyenetlenségmérő [ÚT‐02] 
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9.3 ábra: Egyenetlenségmérő 

Az ÚT‐02 mozgóbázisú egyenetlenségmérő egy 4 méter hosszú merev rácsszerkezet, 

amelynek a két végén és a közepén egy‐egy kerék helyezkedik el. A középső kerék 

függőleges  irányban  szabadon  elmozdulhat  a  bázishoz  képest,  emelkedését  illetve 

süllyedését  egy  kiíró  szerkezet  kirajzolja,  illetve  elektronikusan  osztályközökbe 

sorolja.  

 BUMP integrátor 

Egyenletes, 36 km/h‐s sebességgel vontatott állandó  lengési tulajdonságú utánfutón 

mérik  a  felfelé  és  lefelé  irányuló  mozgásokat,  a  mért  értéket  100  méterenként 

elektronikus úton rögzítik (9.4 ábra). 

 

9.4 ábra: BUMP integrátor 

 Mobil térképező rendszer (RST) [Lázár 2007] 

Burkolatfelület makroérdessége 

A  burkolatfelület makroérdességének mérését  a  profilmérési  keresztszelvények  közvetlen 

közelében  egy‐egy  forgalmi  sávban  három‐három  ponton  kell  végrehajtani.  A  mérési 

helyeket  a  két  keréknyomban  és  a  forgalmi  sáv  egyik  szélén  (a  forgalom  által  legkevésbé 

igénybevett helyen) kell kijelölni. A makroérdesség mérési módszerei: 
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 Homokterítéses módszer 

A homokterítéses módszer a kopóréteg felületén a makroérdesség nagyságával 

arányos számértéket szolgáltat. A felületre kiszórt, ismert térfogatú homokot 

mérhető területen a felület mélyedéseibe dörzsölve megkapjuk a homoktérfogat és a 

homokkal telített terület elosztása révén a homokréteg átlagos mélységét. 

 Vízkifolyásos módszer 

Kis makroérdességű felületek mérésére használható. Egy d = 68 mm átmérőjű, 

lábgyűrűvel ellátott üveghengerből meghatározott mennyiségű folyadék kifolyási 

ideje alapján következtethetünk a makroérdességre [Lázár 2007]. 

Burkolatfelület csúszásellenállása 

A burkolatfelület mikro érdességére jellemző csúszási viszonyokat  lehetőség szerint minden 

forgalmi  sávban,  az út  teljes hosszában  folyamatosan mérő berendezéssel  kell  jellemezni. 

Ennek  hiányában  a  profilmérési  keresztszelvények  közvetlen  közelében, minden  forgalmi 

sávban a burkolatszéltől 1 m  távolságban angol  ingás súrlódásmérő készülékkel 3‐3 mérési 

pontban  a  csúszásellenállásra  jellemző  SRT‐értéket  kell meghatározni.  A  3 mérési  pontot 

hosszirányban, egymástó 12 m‐re kell kijelölni. A mikroérdesség mérési módszerei: 

 SRT (Skid Resistance Tester) inga 

 

9.5 ábra: SRT inga 

Az angol  ingás súrlódásmérő készülék működési elve a következő: az  ingakar végére 

erősített  és  a  burkolatfelületen  végigcsúszó  szabványosan  kiképzett  gumilap 

átlendülési  magassága  fordítottan  arányos  a  gumiabroncs  és  a  burkolat  közötti 

csúszósurlódási tényezővel. 
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 Ferde kerék, SCRIM mérőjármű 

 

9.6 ábra: SCRIM mérőjármű [43] 

A  jármű  oldalán  a  haladási  irányhoz  képest  ferdén  álló, meghatározott minőségű 

gumival  ellátott  kerék  gördülési  ellenállása  alapján  határozza  meg  a  súrlódási 

együtthatót. A kerék alá változó vastagságú vízfilmet locsolnak, így különböző vízfilm 

vastagság és sebesség mellett is meghatározható a felület súrlódási együtthatója. 

 Blokkolt kerék SRM 

Egy  vontatott  utánfutó  kereke  alá  vízfilmet  locsolnak  és  a  kereket  befékezik.  A 

vonóerő változásának méréséből lehet következtetni a csúszósurlódás értékére [Lázár 

2007]. 

Pályaszerkezet teherbírása 

A  pályaszerkezet  teherbírását  lehetőség  szerint  az  útszakasz  minden  forgalmi  sávjában 

folyamatosan ellenőrizni kell, ha erre nincs mód, akkor minden forgalmi sávban legalább 50 

m‐enként  kell  a  pályaszerkezet  behajlását  ellenőrizni.  A  mért  értéket  a  hőmérséklet,  a 

mérőműszer kialakítása, a pályaszerkezet repedezettsége és különösen az altalaj pillanatnyi 

állapota (pl. nedvességtartalma) befolyásolja. 

A  bizonytalan  utólagos  korrekciót  elkerülendő  a méréseket  lehetőleg  tavasszal  és  25  °C 

hőmérséklet alatt célszerű elvégezni. A pályaszerkezet teherbírásának mérési módszerei: 
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 Billenőkaros behajlásmérő (Benkelman tartó) 

 

9.7 ábra: Benkelman tartó 

A mérőcsúcsot egy gépkocsi 50 kN terhelésű hátsó kerekei közé helyezzük úgy, hogy 

az  eszköz  bázisa  megfelelő  távolságra  legyen  a  terhelési  ponttól.  A  mérőóra 

leolvasása után a gépkocsi előre gurul, ezáltal a terhelés az adott ponton megszűnik, 

ekkor  és  ismét  le  kell  olvasni  az  órát.  A  két  leolvasás  különbsége  adja  a  burkolat 

lehajlását. 

 Lacroix mérőjármű 

A 100  kN hátsó  tengelyterhelésű  tehergépkocsi egyenletes  kis  sebességgel halad  a 

burkolaton.  A  kocsi  az  alvázára  szerelt mérőkeretet  kb.  4‐5 méterenként  lerakja  a 

terheletlen  burkolatra, majd  a  kerekek  a mérőcsúcs  fölé  gördülnek,  ekkor méri  a 

behajlást  az  eredeti  állapothoz  képest.  A  mérés  után  a  mérőkeretet  a  haladási 

sebesség kétszeresével előre húzza és ismét leteszi. 

 

9.8 ábra: Lacroix mérőjármű 
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 Ejtősúlyos teherbírásmérő 

 

9.9 ábra: KUAB ejtősúlyos mérőeszköz 

A burkolatra helyezett rugalmas ágyazású tárcsára meghatározott magasságból előírt 

nagyságú  tömeget  ejtenek.  A  dinamikus  terhelés  hatására  a  burkolat  rugalmas 

deformációt  szenved,  amelyet  több  ponton mérnek.  A mért  értékek  alapján meg 

lehet határozni a maximális lehajlást, illetve a lehajlási vonal alakját [Lázár 2007]. 

Burkolatfelületi repedések 

A burkolatfelületen jelentkező repedések mennyiségét az útszakasz bejárásakor kell felvenni. 

A hossz‐ és keresztirányú repedések hosszúságát külön‐külön csoportban, folyóméterben, a 

hálós  (mozaikos)  repedések  összterületét  pedig m2‐ben  kell  kifejezni.  A  burkolatfelületen 

jelentkező repedések felmérésének módszerei: 

 Vizuális minősítés helyszíni adatrögzítéssel (Roadmaster – MX), 

 Film, videó felvétel, laboratóriumi kiértékelés, 

 Mobil térképező rendszer (ARAN, RST berendezés stb.)[Lázár 2007]. 


