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1. Bevezetés 

1.1 Motiváció 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és 

Térinformatika Tanszékén már hagyománya van a hadtörténeti rekonstrukcióknak. 

Dr. Winkler Gusztáv többek között középkori és újkori erődítések tanulmányozásával 

(WINKLER, 2007), témavezetőm, Dr. Juhász Attila az Attila-és Margit-vonal kutatásával 

foglalkozik (JUHÁSZ, 2004). A munkájuk fontos jellemzője, hogy térinformatikai rendszerben 

(GIS – Geographic Information System) a rendelkezésre álló terepi információk és hadmérnöki 

ismeretek alapján mérnöki objektivitással készítenek rekonstrukciókat. A hagyományosnak 

tekinthető adatforrások (archív térképek, légi- és űrfelvételek, hadtörténeti dokumentációk) 

mellett azonban megjelent az igény az újszerűnek számító technológiák, köztük a légi 

lézerszkennelés (LiDAR – Light Detection and Ranging) alkalmazására a hadtörténeti 

rekonstrukciók során, mivel az nagymértékben pontosíthatja, gyorsítja azokat és lehetővé teszi 

akár növényzettel erősen fedett területekről is az adatgyűjtést. 

Az 1990-es évektől kezdődően a légi lézerszkennelés óriási fejlődésnek indult. Habár 

a lézer technológia a ’60-as évektől ismert volt, az eszközök drágának bizonyultak, illetve a 

szenzorok direkt tájékozása sem volt megoldott. Manapság azonban a lézerszkennerek a 

hatékony felmérésnek köszönhetően megfizethetők, emellett a műholdas és inerciális 

helymeghatározás együtt ki tudja szolgálni a technológia pontossági igényeit (BARSI ET AL., 

2003). A LiDAR egyre szélesebb körben terjed el, a szigorúan vett mérnöki felhasználás 

mellett olyan humán területeken is, mint a régészet vagy a hadtörténet. A kutatásom 

középpontjában így a LiDAR állományok hadtörténeti célú automatikus feldolgozása és 

térinformatikai környezetbe való integrálása áll, úgymint bombakráterek és lövészárkok 

detektálása. 

A II. világháborúban a szembenálló felek óriási mennyiségű bombát dobtak le az 

ellenséges területekre. A háború befejezése óta eltelt több mint 70 év ellenére ezek mind a mai 

napig komoly veszélyt jelentenek, hiszen a ledobott bombák legalább 10 %-a nem robbant fel 

(BRENNER ET AL., 2018). 1974 óta csak Magyarországon több mint 5 millió darab lőszert és  

robbanótestet hatástalanítottak a különböző tűzszerész szolgálatok munkatársai. Ezek döntő 

többsége lejárt szavatosságú lőszer volt, és csak 1-2 %-ra tehető a bombák aránya, melyek 

azonban kiemelt jelentőségűek veszélyességük miatt (LINDER, 2008). A felrobbant bombák 

azonosított kráterei segítséget nyújthatnak világháborús katonai objektumok, események 

rekonstrukciójában – így készült el például London bombázottsági adatbázisa is (MARCHIONNI 

ET AL., 2013).  
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1.2 Célkitűzések 

A különböző adatgyűjtési technológiáknak (DETREKŐI - SZABÓ, 2013) és fejlődésüknek 

köszönhetően a rendelkezésre álló alapadatok mennyisége jelentős, így már önmagában a 

kezelésük is kihívást jelent. Megoldandó feladat a nagy mennyiségű heterogén adatok 

konverziója és közös térinformatikai rendszerbe való integrációja, akár adatformátum (shp, 

las/laz, pcd, txt, tif) akár adatszerkezet (raszteres, vektoros) szempontjából. Az adatgyűjtés 

módszerétől függően az adatminőségi jellemzőkben nagy eltérések lehetnek a pontosság, a 

megbízhatóság, a teljesség, az ellentmondás-mentesség és az aktualitás tekintetében is. 

Manapság már egyre nagyobb az igény az akár országos kiterjedésű adatok feldolgozására és 

vizsgálatára is, amelyhez az eljárások automatizálása elengedhetetlen. 

Kutatásom célja tehát nagy mennyiségű, akár országos kiterjedésű LiDAR adatokból 

katonai objektumok nyomainak (lövészárkok és bombakráterek) automatizált detektálása 

hadtörténeti rekonstrukció támogatásához és bombázottsági kockázati térkép készítéséhez.  

Az eljárás kidolgozása során a felsorolt problémákkal találkoztam, amelyekre igyekeztem 

megoldásokat szolgáltatni. A teljes kutatási folyamat négy jól elkülöníthető részre bontható, 

melyekre a téziseim épülnek (NEUBERGER - JUHÁSZ, 2018a). 

Elsőként, tekintettel a nagy területi kiterjedésű vizsgálatra, célom volt a potenciálisan 

feldolgozandó területek hatékony leválogatása, ezzel csökkentve a kutatómunka idő- és 

erőforrásigényét (JUHÁSZ - NEUBERGER, 2018a). A leválogatott területek további 

feldolgozásának megkönnyítésére a következő feladatot az eredeti LiDAR pontfelhő 

méretének csökkentése jelentette a célobjektumok karakterisztikus pontjainak megtartása 

mellett (NEUBERGER - JUHÁSZ, 2016a). Az így rendelkezésre álló, előfeldolgozott adatok 

szolgáltatják a detektálási eljárás alapját, amelyhez a számítási sebesség növelése érdekében 

raszteres adat – digitális terepmodell – előállítása szükséges. A szabályos adathalmaz révén 

így lehetővé válik különböző hatékony képfeldolgozási eljárások használata az objektumok 

automatikus detektálásához (NEUBERGER ET AL., 2017). Végül, eredményeim bemutatására a 

detektált bombakráterek alapján kockázati térkép készítését tűztem ki célul (NEUBERGER - 

JUHÁSZ, 2018b). 

Disszertációmban továbbá példát mutatok a kutatásom polgári alkalmazhatóságára, 

hiszen a kidolgozott módszer jól használható olyan területeken is, ahol a célobjektumok 

geometriai tulajdonságaik alapján hasonlóságot mutatnak a bombakráterekkel, például 

természetes terepalakulatok felderítése során (töbörtérképezés). 
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1.3 Alapfogalmak 

Ebben a fejezetben összegyűjtöm és megmagyarázom a disszertációmban használt 

alapfogalmakat. A LiDAR kifejezés alatt az egyszerűség kedvéért a légi lézerszkennelési 

technológiát értem, azonban ez a gyakorlatban jelentheti a földi vagy mobil változatot is. 

Katonai körökben a LADAR (Laser Detection and Ranging), míg a térinformatikai 

szakirodalomban az ALM (Airborne Laser Mapping) és az ALS (Airborne Laser Scanning) 

elnevezés terjedt el, kiemelve a repülőgépes platformot (BARSI ET AL., 2003). A LiDAR 

technológia teljes körű bemutatása a disszertáció terjedelmi kötöttségei miatt nem lehetséges, 

arról többek között a nemzetközi szakirodalomban alapművek (VOSSELMANN - MAAS, 2010, 

SHAN - TOTH, 2018), illetve magyar nyelven összefoglaló kiadványok is hozzáférhetőek 

(VERŐNÉ WOJTASZEK, 2010, LOVAS ET AL., 2012).  

A lövész- és harckocsiárkok, illetve a bombakráterek kutatásához digitális terepmodellt 

(DTM – Digital Terrain Model) használok, ami a terep digitális változata. A szakirodalomban 

a digitális domborzatmodell (DDM) kifejezés is elterjedt, kiemelve, hogy a magassági adatok 

a földfelszínre vonatkoznak (MÉLYKÚTI, 2010). Ezek a modellek a terepet, a domborzatot 

ábrázolják minden mesterséges objektum és növényzet nélkül, azonban a tereprendezések 

következményei (pl. árkok, gödrök, bevágások, töltések) megtalálhatók rajtuk. A terepről 

digitális információ számos módon gyűjthető, ezek közül legolcsóbb a már meglévő 

topográfiai térképek szintvonalainak digitalizálása (DSZM – Digitális Szintvonalmodell).  

A LiDAR felmérések nagy előnye, hogy a lézersugár több különböző szintről  

(pl. korona-, bokor-, terepszint) is visszaverődhet, amit többszörös visszaverődésnek 

neveznek. Ez a jelenség a főként növényzettel borított területeken vagy az épületek élein fordul 

elő; ekkor meg lehet különböztetni első, köztes és utolsó visszaverődéseket. Az utolsó 

visszaverődések (last return) egy lézernyaláb esetén a szkennertől legtávolabbi pontok jelentik, 

amelyekből tereppontleválogató eljárások után terepmodell állítható elő különböző 

interpolációs eljárásokkal (BARSI ET AL., 2003, MECSER - SZABÓ, 2012).  

Azonos lézernyalábhoz tartozó, a szkennerhez legközelebbi pontok az első 

visszaverődések (first return), amelyekből a digitális felszínmodell (DSM – Digital Surface 

Model) állítható elő. A terepmodellek, a szintvonalmodellek és a felszínmodellek együttesen 

a digitális magasságmodellek (DEM – Digital Elevation Model). 

A térinformatikai gyakorlatban alapvetően három adatszerkezetet szokás 

megkülönböztetni a magassági modellek kapcsán (MÉLYKÚTI, 2010).  

Négyszögrács (grid) esetén a magassági adatok egy rácsháló négy sarokpontjához 

vannak hozzárendelve. Előnye a szabályos és tömör adatszerkezet, amely a gyors számítást 

teszi lehetővé. Hátránya, hogy nem alkalmazkodik a domborzat jellemző formáihoz. 



10 

Háromszögrács (TIN – Triangulated Irregular Network) esetén egy szabálytalan 

háromszög csúcsaiban vannak rögzítve a magassági értékek. Előnye, hogy a háromszögek 

nincsenek előre definiálva, azok a domborzat jellemző vonalait jól követik, így kialakítható a 

terep strukturált modellje. Hátránya a szabálytalan háromszögek miatt az összetettebb 

adattárolás és a lassabb adatkeresés. 

A raszteres adatszerkezet megegyezik a digitális képek szerkezetével: egy raszter 

elemhez – tehát egy pixelhez – egy magassági érték tartozik. Előnye, hogy a digitális 

képfeldolgozó eljárások nagyrésze működik az ilyen típusú magassági modelleken. Hátránya 

– a gridhez hasonlóan –, hogy nem képes tökéletesen visszaadni a terep struktúravonalait. 

Kutatásom során főként ezt az adatszerkezetet használtam, és a raszteres terepmodelleket, mint 

hatalmas digitális képeket dolgoztam fel. 

2. LiDAR alkalmazások szakirodalmi áttekintése 

2.1 LiDAR polgári alkalmazása 

A LiDAR kezdeti katonai alkalmazása mellett (FARKAS - BULYÁKI, 1976) mára a 

polgári felhasználása is általánossá vált. A többszörös visszaverődéseknek köszönhetően 

főként növényzettel borított területeken egyértelmű a térhódítása a többi távérzékelési 

technológiával szemben. Ezek közül erdészeti alkalmazása kiemelkedő, például famagasságok 

és biomasszabecslés esetén (KIRÁLY ET AL., 2012a). Az első visszaverődések használatával a 

pontfelhőből könnyedén készíthető felszínmodell (AGUILAR ET AL., 2010), osztályozott 

pontfelhőből például 3D városmodellek (TSE ET AL., 2008), vagy a tereppontok leválogatásával 

terepmodellek állíthatók elő (SHAN - TOTH, 2018). Vízzel kapcsolatos adatgyűjtéstől kezdve 

(HARRY ET AL., 2018) a kárfelmérésen át (BERKE ET AL., 2013) számtalan felhasználási terület 

ismert (LOVAS ET AL., 2012, THE USES OF LIDAR, 2018). 

A legtöbb eljárás alapvetően a geometriai, főként a magassági adatokat használja fel, 

illetve néhány az intenzitásértékeken alapul. A teljes hullámalakok rögzítése lehetőséget kínál 

sűrűbb pontfelhő generálására és a hullámalakok vizsgálatára is. Ugyancsak sikeresen 

használják erdészeti alkalmazásokban, mivel akár 60%-kal több információ származhat a teljes 

hullámalakos felmérésekből (MALLET - BRETAR, 2009), mint a diszkrét visszaverődések 

rögzítéséből.  
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A LiDAR polgári alkalmazásai közül a hadtörténeti témához a régészeti felhasználások 

állnak a legközelebb, így ezekről bővebben írok a következő részben. Magyarországon és 

nemzetközi viszonylatban is egyre több az olyan régészeti projekt, amely során légi 

lézerszkennert használnak. Ennek fő oka, hogy növényzettel borított területen a legtöbb 

távérzékelési technológiánál egyértelműen jobb eredményt kaphatunk magassági eltéréseket 

vizsgálva, hiszen a lézernyalábok képesek áthatolni még az akár sűrű növényzeten is, ahol a 

legtöbb máig fennmaradt régészeti lelőhely található.  

Az English Heritage (Nagy-Britannia történelmi emlékeivel és örökségeivel foglalkozó 

bizottság) az elsők között figyelt fel a LiDAR régészeti jelentőségére, számos munkájukhoz, 

kiadványukhoz használták és használják fel a mai napig a technológiát. Az egyik első LiDAR 

alapú régészeti felmérést erdős területen 2006-ban hajtották végre az angliai savernake-i erdő 

felett (CRUTCHLEY ET AL., 2009). Az eredmények bizonyították, hogy a vegetáció hatékony 

leválogatásával a terepen olyan régészeti objektumok fedezhetők fel, amelyek más 

távérzékelési módszerekkel erdős területen nem (1. ábra). 

 

1. ábra: DSM és DTM a savernake-i erdőről, 

a terepmodellen jól látható a vaskori építmény (CRUTCHLEY ET AL., 2009) 

A kutatásomhoz közel álló, első világháborús lövészárkok azonosításának eredménye 

a 2. ábrán látható (a cikkcakk alakú objektumok helyét a sárga nyilak mutatják), amihez 

különböző élkeresési algoritmusok kerültek felhasználásra (STAL ET AL., 2010). 
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2. ábra: Kemmelbergi lövészárkok detektálása Sobel (bal) és Laplace (jobb) szűrővel (STAL ET AL., 2010) 

A lézersugarak akár a nagyon sűrű dzsungeleken is képesek áthatolni, amire jó példa 

kambodzsai Angkor khmer városáról (3. ábra) készült felmérés. Ez a terület 1992 óta az 

UNESCO világörökségi védelme alatt áll, korábban feltárt területe eléri a 200 km2-t.  

A hagyományos felméréseket a sűrű növényzet, illetve a közelmúltban lezajló polgárháború 

„ottfelejtett” aknái nehezítik meg. A lézerszkennelt adatok kiértékelése után azonban több új 

eredményről is beszámoltak, többek között egy még idősebb városrészről templomokkal, 

utakkal és vízvezetékekkel (LAWRIE, 2014). 

 

3. ábra: Angkor új részeinek felfedezése a dzsungelben (Lawrie, 2014) 
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Magyarországon először a LiDAR régészeti felhasználhatóságát bizonyító kutatás 

során, 2007-ben a Soproni-hegységben elhelyezkedő Várhely kilátó környékéről gyűjtöttek 

adatokat (KIRÁLY ET AL., 2012b), ami a már korábban feltárt és térképezett  halomsírmezőt, és 

a kapcsolódó földsánc rendszer egy részét tartalmazza (BELLA, 1891). A Várhely mintaterület 

esetében az elsődleges cél annak a bemutatása volt, hogy az új technika a halomsírok 

térképezéséhez erdővel borított területen is alkalmazható. 

A Janus Pannonius Múzeum 2012-ben végzett LiDAR felmérést a Pécs melletti Jakab-

hegy őskori földvár területéről (4. ábra). A kutatás során sikeresen detektáltak egy új tornyot a 

kolostor területén, sáncokat találtak meg, illetve több, mint 100 halomsírt sikerült 

beazonosítaniuk (GÁTI, 2014). A már ismert objektumok helyzetének és geometriájának 

pontosabb meghatározása mellett ez a munka bizonyítja, hogy a LiDAR és a GIS integrálása 

nagymértékben képes támogatni a régészeti kutatásokat.  

 

4. ábra: A Jakab-hegyen található vaskori földvár és középkori kolostor (GÁTI, 2014) 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI) által a „Kunhalmok és földvárak 

rehabilitációja a BNPI Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területei” projektben is 

használták a LiDAR technológiát. Segítségével a digitális terepmodelleken olyan felszíni 

formák is megjelennek, amik terepbejáráskor nem érzékelhetők. A modelleken méréseket, 

összeláthatósági vizsgálatot végeztek, folyásirányokat határoztak meg, szintvonalakat 

generáltak, illetve felszínmetszeteket készítettek. A feldolgozás során őskori földvárakat  

(5. ábra), bronzkori telleket (lakódombok), I-VII. századi árkos-sáncos védműveket és 

kurgánokat (temetkezési halmok) is találtak (BÍRÓ - HOLLÓ, 2014).  
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5. ábra: A kisgyőri Halomvár árka és közepén emelkedő  

halma négyszeres magassági torzítás mellett (BÍRÓ - HOLLÓ, 2014) 

2.2 Katonai felhasználás 

A LiDAR katonai alkalmazása esetén, a technológia mellett szól a gyors, nagy 

sűrűségű, nagy pontosságú háromdimenziós adatgyűjtés, akár UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle) platformra integrálva. 

A tényleges harctevékenységek során a titkosítás miatt csak korlátozott közvetlen 

információ érhető el az alkalmazásáról. Komoly akadályokat jelenthet, hogy az ellenséges 

terület feletti mérés során a hordozó járművet lelőhetik, illetve a harci körülmények között a 

navigációs eszközöket általában zavarják vagy blokkolják (PFEILFLE, 2011). Azonban a 

katonai cselekmények előkészítésében, tervezésében (különösen aszimmetrikus hadviselés 

esetén), szimulációk készítésében és a megszállt területeken a rendfenntartás támogatásában 

gyakran felhasználják. Többek között alkalmas a potenciális célpontok és akadályok helyének 

és méreteinek pontos meghatározására, akár erdős területeken is. 

Két ismertebb katonai felmérés történt Afganisztán és Irak területén, ahol LiDAR-t is 

használtak (HARDAWAY, 2011). Az első a BuckEye program volt, amely 2004-ben indult egy 

helikopterre szerelt nagyfelbontású, színes, digitális kamerával, majd 2005-től egy 

lézerszkennert is integráltak a felmérő rendszerbe. A cél nagyfelbontású és nagypontosságú 

geoadat gyűjtése volt viszonylag nagy területről, kiemelve a városokat és a főbb közlekedési 

útvonalakat. Irak felmérése során 85 000 km2 területről több mint 2000 LiDAR állomány és 

több, mint 1 800 000 színes légifénykép keletkezett. A LiDAR állományok magassági 

adatainak felhasználásával az ortorektifikáció nagy pontossággal volt elvégezhető, majd az 

egyes kisebb területeket lefedő ortofotókból nagyméretű mozaikot hoztak létre (6. ábra). 
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6. ábra: BuckEye felmérés: légifotó (bal felül), LiDAR (jobb alul) (HARDAWAY, 2011) 

A másik híres felmérési program a DARPA (The Defense Advanced Research Projects 

Agency) HALOE (High Altitude LIDAR Operations Experiment) küldetése volt 2010-től.  

A projekt során Afganisztán 50%-át mérték fel 90 nap alatt, majd az előállított pontfelhőkből 

az amerikai katonák kiképzéséhez 3D-s (szemüveg nélküli, hologram) szimulációkat hoztak 

létre. 
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3. Hadtörténeti kutatás 

3.1 Vizsgált objektumok 

Az általam vizsgált korszak jelentős hadtörténeti eseményei, az I. és II. világháború és 

az ezt követő hidegháborús időszak. Ellentétben az I. világháborúval, a II. világháború során 

számos fontos hadművelet zajlott hazánk területén. Különböző védelmi vonalak kerültek 

kiépítésre országszerte (Árpád-, Karola-, Attila- és Margit-vonal), melyek legfontosabb elemei 

a harckocsi- és lövészárkok, illetve a különböző állások (tüzérségi, légvédelmi) voltak 

(JUHÁSZ, 2014). A hidegháborús időszak kiemelt védelmi vonala az 1950-es években, az 

akkori jugoszláv határ mentén épített Déli Határvédelmi Rendszer (DVR), amely a valóságban 

sosem töltött be védelmi szerepet (RAVASZ, 2010). A II. világháború során 1941. április 7. és 

1945. március 26. között (SZIKSZAI, 2018) az ország több légitámadást is elszenvedett, 

amelyek hátramaradt bombáit mai napig semmisítik meg a tűzszerészek. 

A következőkben bemutatott objektumok főbb méretei viszonylag tág határok között 

mozognak az építésük, keletkezésük időpontjától és a topográfiai és környezeti elemektől 

függően. Az elmúlt 70-100 évben az objektumok állapota jelentősen leromlott, az érintett 

területeken rendszerint újraindult a mezőgazdasági termelés vagy a természet visszahódította 

azokat. 

A lövészárkok (7-8. ábra) nagyjából 0,6-1 m széles és 1-1,5 m mély gyalogsági 

fedezékek, amelyek egyrészt a közlekedést (futóárkok), másrészt az ellenségre történő tüzelést 

teszik lehetővé. Viszonylag könnyű felismerni rendszerint tört vonalvezetéséről (cikcakk 

vonalak a terepen), amely az ellenséges oldalazó tűz megakadályozását és az árokban 

felrobbanó tüzérségi lövedék pusztítását hivatott csökkenteni. Olyan területeken, ahol 

mezőgazdasági termelés (szántás) folyik, ma már ezek nem, vagy csak kivételes esetekben 

találhatók meg, akkor is csak a ráutaló jelek (eltérő magasságú növényzet, elszíneződések) 

láthatók. Nem bolygatott lövészárkok ma is felfedezhetők, amelyek rendszerint földutak vagy 

erdősávok mentén helyezkednek el. 

A harckocsiárkok (8. ábra) 4-8 m széles (több mint a tankok hosszúságának fele), közel 

10-15 m mély és több száz méteres, akár több kilométeres hosszúságú árokrendszert alkotnak. 

Általában trapéz keresztmetszetűek, meredek falaik miatt a harckocsik nem képesek önállóan 

leküzdeni azokat, így meg sem próbálnak segítség nélkül áthaladni rajtuk.  

A lövészárkokkal szemben ezek nyomai ma még a szántókon is megfigyelhetők, magassági 

értelemben deciméteres nagyságrendben különülhetnek el a környezetüktől.  

 



17 

 

7. ábra: Lövészárok erődítési típusterve a DVR-hez (RAVASZ, 2010) 

 

 

8. ábra: Néhány erődítési elem(A: harckocsi árok, B: légvédelmi állás, C: lövészgödör, D: lövészárok)  

(ERŐDÍTÉSI UTASÍTÁS, 1941) 
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A háború alatt rengeteg bombát dobtak le a harcoló felek. Támadták többek között az 

ellenség hátországát, infrastruktúráját, csapatösszevonásait és használták a bombákat 

közvetlenül a csatamezőkön is. Amellett, hogy a bombázások során is sokféle bombát 

használtak, a kráterek tüzérségi lövedéktől is származhatnak. Több bombakráter-maradványt 

megvizsgálva LiDAR állományon azok átmérőjét 8-15 méterben, míg mélységüket  

0,5-2,5 méterben állapítottam meg (9. ábra). 

 

9. ábra: Bombakráterek méretei 

3.2 Mintaterületek, felhasznált források 

Doktori kutatásaim során több mintaterülettel foglalkoztam, a következőkben ezeket 

mutatom be. Az eltérő források miatt az egyes területekről különböző mennyiségű metaadat 

hozzáférhető, minden terület esetén a számomra rendelkezésre álló összes információt 

felsoroltam. 

3.2.1 Déli Határvédelmi Rendszer 

A pécsi Janus Pannonius Múzeum bocsátott rendelkezésemre LiDAR felméréseket a 

Déli Határvédelmi Rendszer egy kis szakaszáról, amit a Károly Róbert Főiskola Távérzékelési 

és Vidékfejlesztési Kutatóintézet repülte le 2013 szeptemberében. A rekonstrukciós 

feladatokat a Baranya megyei Sátorhely, Majs és Nagynyárád (10. ábra) területén végzem el 

(NEUBERGER, 2014, NEUBERGER - JUHÁSZ, 2015) a területről 38 állomány közel 235 millió 

pontja állt rendelkezésre, ~10 pont/m2 pontsűrűséggel. 
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10. ábra: Magyar mintaterületek (GOOGLE TÉRKÉP, 2018) 

3.2.2 Kisgyőr 

A következő mintaterületet a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága bocsátotta 

rendelkezésemre. Ez egy Kisgyőrtől (10. ábra) délkeletre néhány km-re elhelyezkedő erdős 

rész volt, ahol korábban lövészárkot találtak (BÍRÓ - HOLLÓ, 2014). A kutatás során (JUHÁSZ - 

NEUBERGER, 2016, NEUBERGER - JUHÁSZ, 2016a) bizonyosságot nyert, hogy nagy 

valószínűséggel a területen szovjet mintára készült katonai gyakorlótér és/vagy (tüzérségi) 

lőtér működhetett. A területről készült pontfelhőn dolgoztam ki az adaptív pontfelhőcsökkentő 

eljárásomat, továbbá terepbejárás során az árkok töréspontjainak felmérésére is sor került.  

A kisgyőri LiDAR felmérés paramétereit az 1. táblázatban foglaltam össze.  

1. táblázat: Kisgyőri repülés adatai 

Felmérési sebesség  185 km/h 

Repülési magasság 1158 m (terephez képest) 

Átlagos pontsűrűség  15,48 pont/m2 

Átlagos ponttávolság 0,25 m 

Vízszintes pontosság 0,11 m 

Magassági pontosság  0,07 m 
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3.3.4 Jósvafő 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága bocsátott rendelkezésemre Jósvafő (10. ábra) 

közelében lévő 11 km2-es területről terepmodellt. A terepmodell 1 m felbontású, melyen az 

általam kidolgozott bombakráterdetektáló eljárást használtam töbrök kutatására. 

3.3.3 Salzgitter és Flögeln 

A hannoveri Leibniz Egyetem Fotogrammetria és Térinformatikai Intézete biztosított 

számomra LiDAR állományokat és archív légi felvételeket többek között Salzgitter és Flögeln 

területéről (11. ábra). Mindkét terület esetén egy 250 × 250 méteres mintaterületet 

választottam ki: a salzgitteri állományon bombakrátereket, míg a flögelni pontfelhőn 

lövészárkokat kerestem. A pontfelhők már osztályozva voltak, az általam vizsgált területeken 

a tereppontok 4 pont/m2 pontsűrűségben álltak rendelkezésre.  

 

11. ábra: Német mintaterületek (GOOGLE TÉRKÉP, 2018) 
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3.2.5 Digital Geodata North Rheine-Westphalia (Digitale Geodaten NRW)  

Doktori kutatásom második felében már a lokális, néhány négyzetkilométeres területek 

vizsgálata helyett az országos kiterjedésű automatikus eljárások kidolgozására fektettem a 

hangsúlyt. Tudomásom szerint jelenleg nem hozzáférhető Magyarországot teljesen lefedő 

LiDAR felmérés, így német, szabadon hozzáférhető állományok feldolgozásával 

foglalkoztam. 

Nyugat-Európában egyre gyakoribb, hogy szabadon vagy minimális díjért 

hozzáférhetővé váltak a különböző térképi és térinformatikai adatok (INSPIRE GEOPORTAL, 

2018), például Nagy-Britannia LiDAR pontfelhője (LIDAR COMPOSITE DSM, 2015) is.  

Az adatok nyilvánossá tétele logikusnak tűnik azok előállítási költségeit, az érdekelt 

szervezetek költségvetését, az értékesítésükből befolyt összegek arányát, illetve a levezett 

információk társadalmi hasznosulását vizsgálva. A brit Environmental Agency esetében 

például 2007/08-ban az éves költségvetés 0,03 %-át tette ki a LiDAR adatokból származó 

bevétel, így a téradatok hozzáférhetőségének változtatására volt szükség (RESTRICTING 

ACCESS TO NATIONAL LIDAR, 2014). Németországban is egyre nagyobb területről kerülnek 

fel a világhálóra téradatok. Az egyik első ilyen projektet Észak-Rajna-Vesztfália tartomány 

hozta létre, melynek területéről LiDAR állományok tölthetők le (OPENGEODATA NRW, 2016). 

Ezek közül két mintaterülettel foglalkoztam, amelyek adatait a 2. táblázatban foglaltam össze. 

2. táblázat: Német LiDAR állományok adatai 

 Emmerich am Rheine Rheine 

Felmérés időpontja 2015. március 2014. január 

Terület 146 km2 186 km2 

Adatmennyiség kitömörítés után 22,5 Gb 45,6 Gb 

Állományok száma 803 996 

Vízszintes pontosság (m) 0,5 m 0,5 m 

Magassági pontosság (m) 0,2 m 0,2 m 

Átlagos pontsűrűség (pont/m2) 4 4 

Vetület 

ETRS89_UTM32 (EUROPEAN TERRESTRIAL 

REFERENCE SYSTEM, 1989, UNIVERSAL 

TRANSVERSE MERCATOR ZONE 32NORTH, 1995) 

Magassági rendszer 
DE_DHHN2016_NH (DEUTSCHES 

HAUPTHÖHENNETZ, 2016) 
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Az osztályozott pontfelhők xyz formátumban tölthetők le az osztályozottságnak 

megfelelő állományokban, amelyek közül kutatásomhoz az lpb_ előtaggal rendelkező, 

tereppontokat tartalmazó pontfelhőket töltöttem le (12. ábra). 

 

12. ábra: A német pontfelhők osztályozása és az állományok előtagjai  

(F: első visszaverődések, L: utolsó visszaverődések) (ISENBURG, 2017) 

3.2.6 Open Street Map (OSM) 

Az OSM egy közösségi alapú térképfejlesztés, amelynek célja egy szabadon 

szerkeszthető és felhasználható globális vektoros térkép. Létrehozásában a felhasználók 

helyismerete és mérései, kormányzati adatok és üzleti szereplők adatai is szerepet játszottak. 

A közreműködők műholdképeket, GNSS (Global Navigation Satellite System) eszközöket és 

hagyományos térképeket használnak, hogy ellenőrizzék és javítsák az OSM pontosságát és 

naprakészségét (OPENSTREETMAP, 2018). A vektoros térképi adatbázis rétegekben tárolja a 

különböző térképi elemeket, amelyek aktuális változata az internetről szabadan letölthető. 

Kutatásom során a bombakráterek potenciális helyszíneinek, az erdős területeknek 

leválogatására használtam az OSM-et.  
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3.3 Hadtörténeti rekonstrukció hagyományos eljárással 

A hagyományosnak tekinthető hadtörténeti rekonstrukciókat (JUHÁSZ, 2004) 

egészítettem ki a légi lézerszkenneléssel. Hagyományos eljárás alatt, többek között, archív 

légifelvételek, műholdképek, archív térképek, erődítési utasítások, levéltári adatok és szóbeli 

elbeszélések egy közös térinformatikai rendszerben történő feldolgozását értem.  

Ezt egészíthetik ki a ma már az interneten is hozzáférhető raszteres és vektoros térképek, a 

témához kapcsolódó szakcikkek és visszaemlékezések. Az egységes rendszerben 

összehasonlíthatók a különböző archív anyagok mind egymással, mind a mai állapottal és 

különböző elemzések végezhetők el azokon. Végül az eredmények szemléletes módszerekkel 

megjeleníthetők, illetve a végtermékek kinyomtathatók. 

Egy teljes rekonstrukciós folyamat első része a korabeli környezet vizsgálata.  

A földrajzi környezet mindig nagymértékben befolyásolja a létesítendő védelmi objektumok 

elhelyezését, méretét. A rekonstrukciót érdemes időben visszafelé haladva végrehajtani az 

aktuális topográfiai térképekből kiindulva, mivel azok geometriai pontossága jobb, mint az 

archív állományoké. A transzformáció számos nehézséget hordoz: a korabeli analóg légifotók 

minősége (geometriai- és radiometriai felbontás) kifogásolható, majd ezek szkennelésével 

további minőségromlás következhet be. Nyílt terepen kevés illesztőpont található, illetve a 

megtalált illesztőpontok sem minden esetben megbízhatók (pl. földutak kereszteződései). 

Habár a mai térképszelvényeken a korabeli katonai objektumoknak nagyrészt nyomuk sincs, a 

síkrajzra és a magassági adatokra (szintvonalak, magassági megírások) vonatkozóan jó 

kiindulási alapot jelentenek. A környezetrekonstrukció során történik a rendelkezésre álló 

térképi, képi állomány egységes rendszerbe transzformálása, integrálása és a korhű digitális 

térképi adatbázis előállítása. Ez kiegészíthető a terep háromdimenziós modelljével, amely 

jellemzően szintvonalak vagy LiDAR állományok felhasználásával (feltételezve a domborzati 

viszonyok változatlanságát) állítható elő. 

Objektumrekonstrukció során a korabeli légifotókra, térképekre, erődítési utasításokra, 

leírásokra vagy akár személyes visszaemlékezésekre alapozva kerülnek térképezésre a 

vizsgálandó létesítmények. A folyamat a georeferált képek digitalizálását, illetve a 

rendelkezésre álló további információk adatbázisba való bevitelét jelenti. A légifotókon az 

árkok általában egyértelműen felismerhetők jellegzetes vonalvezetésükről (13. ábra), illetve a 

bolygatott területek a környezetüktől jól elkülönülnek. A kitermelt és felhalmozott föld (pl. a 

lövészárkok ellenség felé eső oldalán) világosabb a környezeténél. A nyílt árkok az árnyékok 

miatt sötétebbek, a visszatemetettek ellenben teljes vonalukban világosabbak. A nem 

vízszintes területeken azonban a vízmosások nehézségeket okozhatnak, hiszen a kisebbeket 

nem minden esetben egyszerű megkülönböztetni a szabálytalanabb lövészárkoktól. Emellett 

az is előfordult, hogy a nagyobb vízmosásokat időnként felhasználták védelmi célokra 

(jellemzően inkább harckocsiárokként).  
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13. ábra: Lövész- és harckocsiárkok megkülönböztetése légifelvételen (M ~ 1:20000) (JUHÁSZ - NEUBERGER, 

2015) 

A detektált lövészárok tengelyvonalának és a korabeli erődítési utasításokban található 

méretek segítségével az árkok modellezhetők. A terep- és a lövészárok modell egyesítésével a 

14. ábrán látható eredményt értem el térinformatikai szoftverek segítségével. Ennél 

realisztikusabb megjelenítéshez viszont már 3D-s modellező szoftverek szükségesek. A nem 

térinformatikai szoftverekkel előállított modelleken azonban általában nem lehet térbeli 

elemzéseket elvégezni, csupán látványos megjelenítésre alkalmasak.  
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14. ábra: Lövészárok hagyományos módszerekkel végzett 3D-s rekonstrukciójának eredménye (M ~ 1: 500) 

(NEUBERGER - JUHÁSZ, 2016b) 

Végül, az eseményrekonstrukció során az összegyűjtött adat egységes térinformatikai 

rendszerbe integrálásával vezethetők le új információk, rekonstruálhatók vagy modellezhetők 

harci cselekmények. Segítségükkel megerősíthetők vagy cáfolhatók az egyes lokális vagy akár 

regionális szintű eseményekről rendelkezésre álló korábbi ismeretek.  
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4. LiDAR alkalmazhatósága a rekonstrukciós folyamatokban 

4.1 Bevezetés 

Hadtörténeti rekonstrukciók során a LiDAR adatokon alapuló vizsgálatoknak számos 

előnye van az archív légifelvételekkel szemben. Ezek közül a legfontosabb, hogy a 

lézersugarak képesek a növények levelei között áthatolni, így akár erdős területeken is 

lehetségessé válik a terep közvetlen vizsgálata, ahol a hadtörténeti objektumok jellemzően 

fennmaradtak. A háromdimenziós pontfelhőből könnyedén állítható elő felszín- és 

terepmodell, tehát az objektumok detektálásához és modellezéshez magassági adatok is 

rendelkezésre állnak. További előnye, hogy az archív légifotókkal ellentétben nem jelentkezik 

a felhőzet és a terepi objektumok által okozott kitakarás és árnyékolás. 

Hátrányok közül a legjelentősebb a felvétel készítésének időpontja, hiszen a 

lézerszkennelt állományok a mai állapotról szolgáltatnak információt. Mivel a légifelvételek a 

háború alatt, illetve közvetlenül utána készültek, azok teljesebb képet adnak a bombázottságról 

A zöldmezős beruházások esetén azonban főként azokon a területeken okozhatnak problémát 

a bombakráterek, ahol nyomaik manapság is felfedezhetők. Kihívást jelent továbbá, hogy a 

legtöbb képfeldolgozó eljárás valódi képekre van kidolgozva (1-3 sávos 8 bites képek), így 

ezek használata terepmodelleken több esetben is módosításokat igényel.  

Célom, hogy ebben a fejezetben bizonyítsam, hogy LiDAR állományok alkalmasak 

katonai objektumok nyomainak azonosítására és modellezésére, illetve integrálhatók 

térinformatikai környezetbe; példát mutassak a LiDAR-ból levezetett terepmodellek és az 

archív légifelvételek közös rendszerben történő feldolgozására. Vizsgálom, hogy a 

hadtörténeti rekonstrukció egyes szintjein (környezet-, objektum- és eseményrekonstrukció) 

hogyan alkalmazható a technológia és milyen lépések szükségesek egy LiDAR-ral támogatott 

teljes rekonstrukciós folyamat elvégzéséhez.  
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4.2 Módszertan 

4.2.1 Kezelhető adatmennyiség előállítása 

A rendelkezésre álló LiDAR állományokból ki kell válogatni azokat, amik a kutatás 

szempontjából fontosak, illetve az egyes állományok méretét is kezelhetővé kell tenni.  

Ez főként az állományok darabolásával (5. fejezet) vagy a pontfelhő méretének csökkentésével 

érhető el (6. fejezet).  

Érdemes megvizsgálni Észak-Rajna-Vesztfália esetében a LiDAR állományok 

megosztásának módját. A tartomány 34 084 km2 területű, ami kb. Magyarország harmada, 

mégis a teljes területéről letölthetők az internetről a LiDAR állományok. Az osztályozott 

pontfelhők két nagy csoportban vannak feltöltve: a terepmodellt és a felszínmodellt tartalmazó 

állományok egymástól függetlenül érhetők el. A tereppontok kiválasztása után az egyes 

járásoknak megfelelő 0,5-13 Gb méretű tömörített állományok tölthetők le, amik egy 

négyzetkilométeres csempékre vannak bontva. Az osztályozásnak megfelelően egy területről 

több állomány is rendelkezésre állhat, azonban az osztályozás már a fájlnévből kiderül, így a 

felesleges részek elhagyhatók. Ez egy jó példa arra, hogy a nagymennyiségű adatokat 

mindenképpen fel kell osztani olyan egységekre, amik már az egyes felhasználók számára 

letölthetők és feldolgozhatók. 

4.2.2 Előzetes adatmegjelenítés 

A feldolgozás megkezdése előtt a nyers pontfelhő különböző megjelenítő 

alkalmazásokkal nyitható meg. A pontfelhő magasság szerinti színezése is információval 

szolgálhat a területről, illetve a helyesen megválasztott metszetekben a terep jól elkülönül a 

növényzettől és a vizsgálandó objektumoktól is. A nyers pontfelhőn távolságmérésre is 

lehetőség van: az általam vizsgált kisgyőri lövészárok ~60 cm mély a kiválasztott metszetben 

(15. ábra). Az objektumok méretének becslése nagymértékben növelheti a felkutatásuk 

eredményességét, hiszen ezek automatikus detektálása esetén előzetes paraméterként 

szolgálhatnak (7. fejezet). 

 

15. ábra: Metszet a kisgyőri árokról (M ~ 1:100) (JUHÁSZ - NEUBERGER, 2016) 
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Kutatásom során a LiDAR állományokat főként magassági modellek, felszín- és 

terepmodell előállítására használtam, illetve vizsgáltam a technológia használhatóságát 

hadtörténeti rekonstrukciók során. Habár a technológia alkalmas a meglévő és a nyomokban 

felfedezhető katonai objektumok felderítésére mind az intenzitásértékek (16. ábra baloldal), 

mind a magasságok szerinti megjelenítés alapján (16. ábra jobb oldal), doktori kutatásom során 

csupán magasságkülönbségeken alapuló eljárást dolgoztam ki az objektumok detektálásához.  

 

16. ábra: Harckocsiárok nyomai intenzitásképen (bal) és terepmodellen (jobb) Sátorhely mellett (M ~ 1:10000) 

(NEUBERGER, 2014) 

4.2.3 Tereppontok leválogatása 

LiDAR állományok feldolgozásának kulcskérdése a tereppontok meghatározása. 

Tereppontoknak tekinthetők a szigorúan vett terep (topográfiai felszín) pontjai, tehát a 

növényzetről és mesterséges objektumokról visszaverődött pontok nélküli ponthalmaz.  

A tereppontok közötti relatív kis eltéréseken keresztül valósítható meg a különböző 

tereptárgyak felderítése, ezért ha lehetséges, törekedni kell a minél nagyobb pontsűrűségre, 

mert ez a kulcsa a mikrodomborzatban lévő legkisebb eltérések beazonosításának. 

Különböző tereppont-leválogató megoldások léteznek, amelyek nagy részét a LiDAR 

feldolgozó szoftverek tartalmazzák. Alapvetően a módszerek magasságkülönbségek, lejtési 

viszonyok és görbületváltozások vizsgálatán alapulnak. Sok esetben a felhasználó előtt 

ismeretlen módszereket alkalmaznak a szoftverek, csak néhány paraméter, esetleg jellemző 

felszínborítottság megadásával lehet az eredményeket befolyásolni. A szoftverek közül 

kiemelem a LAStools -t, amelyben beállítva a terep alapvető jellegét (sűrű erdős, erdős-

ligetes, kisvárosi, városi, nagyvárosi terület) a tereppontok leválogatását képes elvégezni, 

habár az algoritmus nem nyilvános. A különböző tereppont leválogató eljárások 

összehasonlítása nem képezte a kutatásom részét; főként már osztályozott pontfelhővel 

dolgoztam, azokban az esetekben amikor nem, ezt külön kiemeltem.  
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4.2.4 DTM létrehozása 

A tereppontok leválogatása után a feladattól függően magassági modellek készítése a 

következő lépés. Egyrészt domborzatmodell (17. ábra jobboldal), másrészt az első 

visszaverődésekből felszínmodell készíthető (17. ábra baloldal). Hadtörténeti rekonstrukciók 

során a terepmodelleknek kiemelt szerepük van: a 17. ábrán megfigyelhető, hogy a növényzet 

alatt rejlő objektumok láthatóvá válnak. A hagyományos eljárás során gyakran használt sajátos 

adatszerkezetű szintvonalmodellhez képest a LiDAR pontfelhő részletesebben ábrázolja a 

domborzati viszonyokat. A 17. ábrán bemutatott szelvény a rendkívül sűrű mintavételezésnek 

köszönhetően ~24 millió pontból áll, csupán a lövészárok területén a tereppontok sűrűsége 

közel 20 pont/m2. 

A modellek előállításához számos interpolációs módszer áll rendelkezésre (krigelés, 

természetes szomszéd, spline alapú interpolációk, stb.), melyek eredményeképpen eltérő 

modellek állhatnak elő.  

 

17. ábra: DSM (a) és DTM (b) előállítása LiDAR-ból krigeléssel (M ~ 1:10000)(JUHÁSZ - NEUBERGER, 2016) 

A látványos 3D-s modellek megkönnyíthetik a keresett objektumok potenciális 

helyszíneinek és maguknak az objektumoknak a beazonosítását, hiszen a katonai védelmi 

objektumok elhelyezésének legfontosabb kritériuma a földrajzi környezet kihasználása, azaz a 

védelem elősegítése és a támadás megnehezítése. Különböző megvilágítási módszerekkel és 

hatásokkal az apróbb részletek is felfedezhetők, illetve a későbbiekben az események 

megértését, elképzelését és esetleges vizualizációját is nagyban támogatja egy ilyen térbeli 

modell. A vizsgálatokat tovább segíthetik a különböző élkiemelő eljárások: Roberts-, Sobel- 

vagy akár Laplace-szűrő (RUSS, 1999) alkalmazását is érdemes megfontolni (18. ábra).  

A feldolgozott állományokon így hatékonyabban és pontosabban lehet meghatározni az 

objektumok helyzetét és méretét, ezáltal elősegítve a beazonosításukat. Kutatásom során nem 

használtam élkiemelő módszereket vagy speciális megvilágításokat, pusztán a terepmodellek 

valós magassági értékeivel dolgoztam, ezzel is csökkentve a módszerben a fekete doboz jellegű 

lépéseket. 
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18. ábra: Árnyékolás (bal) és Laplace-szűrő (jobb) használata (M ~ 1:10000) 

4.2.5 Térinformatikai lekérdezések 

Amennyiben rendelkezésre állnak egyéb adatforrások is (pl. korabeli térképek, archív 

légifelvételek), akkor ezek GIS-be integrálásával egyszerűbbé tehető a környezet- és 

objektumrekonstrukció, a régészeti és katonai objektumok azonosítása. A létrejövő adatbázis 

tetszőleges számú attribútum és csatolt (txt, képi, video, hang, html) adatot tartalmazhat, amely 

alkalmassá teheti digitális adattárként, egyfajta katalógusként való további felhasználásra.  

Az egyedi jelkulcsolásnak köszönhetően látványos és térképészeti igényességű munkák 

készíthetők. Nagy előrelépés, hogy a legtöbb térinformatikai szoftver támogatja a LiDAR 

adatok integrálását. Egyes szoftverek külső LiDAR feldolgozó alkalmazásokat használnak, 

amelyek képesek a pontfelhőkből generált modellek kezelésére, más szoftverek akár saját 

fejlesztésű modulokkal dolgoznak vagy a kettőt kombinálják. A legnagyobb korlátozó tényező 

a számítási kapacitás, hiszen a LiDAR állományok nagyságrendekkel megnövelhetik a már 

amúgy is komplex térinformatikai rendszer feldolgozási igényét.  

A hadtörténeti rekonstrukciókhoz, elemzésekhez számos alapvető térinformatikai 

műveletet hajtható végre akár automatizáltan is. Ezek közül az általam leggyakrabban 

használtak a következők: 

o hossz-, távolság-, terület-és kerületszámítás, 

o különböző feltételeknek megfelelő objektumok leválogatása és megszámlálása, 

o pufferzóna generálás, 

o átfedésvizsgálat, 

o terepmetszetek készítése, 

o beláthatósági és összelátási vizsgálat, 

o lejtőkategória térkép készítése, 

o kitettségi térkép készítése, 

o különböző szűrők használata. 
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Korábban már kiemeltem a terepmetszetek és hosszmérések jelentőségét 

(méretmeghatározás), a következőkben három további lekérdezésre mutatok példát. 

4.3 Eredmények 

Ideális esetben minden rekonstrukció részét képezi a terepi bejárás vagy ellenőrzés, így 

2016 januárjában a kisgyőri mintaterületen GNSS RTK (Real Time Kinematic), Topcon 

HiPerII vevővel ellenőrző méréseket hajtottunk végre. Az ellenőrzés célja az volt, hogy 

bizonyítsam, hogy a lövészárkok és töréspontjaik azonosításra és modellezésére a LiDAR 

állományok alkalmasak és bemutassam a hadtörténeti objektumok terepi felméréseinek 

nehézségeit. 

Az RTK technológia hálózati korrekciókkal, a magyar aktív GNSS hálózatra 

támaszkodva (GNSSNET.HU, 2018), néhány cm-es pontosságot tud biztosítani. A hálózati 

korrekciók miatt nincs szükség saját bázisállomásra, sem alappont sűrítésre, mint 

mérőállomásos felmérés esetén. A használaton kívüli árkok területét a természet visszafoglalta, 

amely nemcsak az árkok szabályos geometriáját rombolta és a közlekedést nehezítette, de a 

műholdas helymeghatározást is akadályozta. A hálózati RTK-hoz internetkapcsolat szükséges, 

amely mobilinternettel megoldható, mégis komoly nehézségeket okoz elhagyatott, erdős 

területeken. A pontosságot tovább csökkentette, hogy az árok az utóbbi 60 évben feltöltődött, 

szélei és tengelyvonala nem határozhatók meg tökéletesen a terepen. Mindezeket figyelembe 

véve az ellenőrző mérések pontossága a 10 cm-t nem haladja meg.  

A mérések elemzésekor az RTK-val felmért pontokat hasonlítottam a LiDAR 

pontfelhőből CloudCompare-rel előállított modellel. Nem végeztem teljes körű pontossági 

vizsgálatot (mivel a LiDAR felmérésről, a pontfelhő transzformálásáról és az abból készített 

modellről nem állt rendelkezésre minden szükséges információ), azonban a 19. ábra alapján 

elmondható, hogy az eltérések többsége a LiDAR állományból előállított modell és az RTK 

felmérések között -30 és +12 cm közé esik, tehát a LiDAR technológia alkalmas a hadtörténeti 

objektumok és azok részleteinek azonosításához és modellezéséhez. 
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19. ábra: LiDAR-ból levezetett modell (sötétszürke) és az RTK mérések (színes pontok) összehasonlítása 

(JUHÁSZ - NEUBERGER, 2016) 

A 3D modellezés lehetőséget nyújt az egyes objektumok elhelyezésének elemzésére. 

Ez alapvetően más adatokkal együtt egy integrált térinformatikai rendszerben történtő 

vizsgálatokat jelenti. A terepviszonyok, a járhatóság és környezeti elemek alapján továbbá 

ellenőrizhetők a védelmi létesítmények teljessége, felfedezhetők az esetleges hiányosságai. 

Nagyobb területre kiterjesztve akár potenciális katonai objektumdetektálásra is 

felhasználhatók a térbeli modellek; olyan helyek megjelölésére, ahol nagy valószínűséggel 

voltak katonai objektumok. A következőkben példát mutatok néhány általam elvégzett 

hadtörténeti elemzésre, amelyek során a lézerszkennelt adatokból levezetett magassági 

modellek, a detektált katonai objektumok, illetve a síkrajz együttes vizsgálata vezetett 

eredményre. 

4.3.1 Terepjárhatóság –– nehézjárművek tekintetében 

A tankok vagy egyéb nehézjárművek számára nehezen vagy egyáltalán nem járhatók 

az erdős, mocsaras területek, a vízfolyások, illetve a túl meredek emelkedők. A vizsgálat 

elvégzéséhez a DVR egy mintaterületéről elkészített digitális terepmodellből lejtőkategória 

térképet állítottam elő (20. ábra), amin a síkrajzot is ábrázoltam. A tankok lejtőmászó 

képessége a harckocsik típusának, hosszának, sebességének, a talaj- és időjárási viszonyoknak 

(sár, jég) a függvénye. Általánosságban elmondható, hogy 20-25°-os lejtő már gondot okoz 

számukra, ezeket a lejtőket pirossal jelöltem. Az erdők, mocsarak, vízfolyások szintén 

akadályozzák a harckocsik előrenyomulását. A vizsgált területet nyugatról, délnyugatról 

meredek emelkedők, keletről a mocsaras és erdős részek védelmezik, így potenciális támadási 

iránynak két útvonalat határoztam meg (21. ábra):  
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1. számú útvonal: a terepadottságok megfelelők, a sátorhelyi erődítésekig a tankok 

képesek a nyílt terepen haladni, kikerülve ezzel az esetleges útzárakat. A sátorhelyi 

erődítéseknél viszont a megépült harckocsiárok-rendszer feltartóztatná azokat.  

2. számú útvonal: a harckocsik a mellékúthálózaton, kerülő úton közelítenék meg 

Sátorhelyt, azonban ilyen esetben a hidakat védelmi okokból felrobbantanák, illetve az utakon 

műszaki zárakat hoznának létre.  

 

20. ábra: Lejtőkategória térkép a síkrajzzal (NEUBERGER, 2014) 
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21. ábra: Harckocsitámadás lehetséges irányai (NEUBERGER, 2014) 

4.3.2 Beláthatósági vizsgálat 

A védelmi vonalak, erődítések figyelőrendszereit mindig igyekeztek úgy kiépíteni, 

hogy az egyes figyelőpontokból az állást teljes mélységében, de legalább az alegységekhez 

vezető utakat szemmel lehessen tartani. Rendszerint magaslatok oldalán vagy a lejtők elülső 

részén jelöltek ki figyelőpontokat erdőkben, nehezen felfedezhető helyeken. Alapvető elvárás 

volt, hogy fedett vagy erdős területeken legalább a fő irányok felügyelete biztosított legyen.  

Beláthatósági vizsgálatnál számos paraméter vehető figyelembe: magassági eltolás a 

terephez képest (például egy átlagos ember szemmagassága ~1,60 m) vagy abszolút 

megfigyelési magasság adható meg, vertikálisan és horizontálisan lehatárolható a vizsgálandó 

területet, figyelembe vehető a Föld görbülete vagy akár a refrakció is.  

4.3.3 Összelátás-vizsgálat 

Érdemes vizsgálni, hogy a harctér bizonyos pontjairól az egyes célok láthatók és 

közvetlen irányzással lőhetők-e. A 22. ábrán látható, hogy az általam kiválasztott 

géppuskafészekből a jelölt irányba a terepmodellt vizsgálva hova lehet ellátni (zöld szakasz), 

illetve a terep mely részei nem látszódnak (piros szakasz). A megfigyelési pont magasságának 

(esetemben a terep felett 1 m) és a cél magasságának (szintén terep felett 1 m) módosításával 

a valódi harci helyzet jobban modellezhető. A terep pontosabb ismeretéhez a vizsgált profilt 

meg is jelenítettem (23. ábra). 



35 

 

22. ábra: Összelátás-vizsgálat (fekete a megfigyelési pont, zöld a célpont) (NEUBERGER, 2014) 

 

23. ábra: Terepmetszet az összelátás-vizsgálati vonal mentén1 (NEUBERGER, 2014) 

  

                                                 
1Vízszintes tengelyen a megfigyelési ponttól mért távolság, függőleges tengelyen a magasság méter 
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4.4 Konklúzió  

A hagyományos adatgyűjtési módszerekből származó állományok egy közös 

rendszerben kezelhetők a LiDAR technológia által szolgáltatott adatokkal. Amennyiben 

LiDAR adat rendelkezésre áll, egyszerűen állítható elő terepmodell, amely kiváltja a 

hadtörténeti rekonstrukciókban korábban jellemző manuális szintvonal-digitalizálást.  

A pontfelhőből levezetett DTM és az azt kiegészítő síkrajz így együttesen valósítják meg a 

környezetrekonstrukciót.  

A feldolgozási lépések automatizálásával egyre kevesebb emberi interakcióra van 

szükség, a feldolgozás gyorsabbá és megbízhatóbbá válik. A technológia alkalmazásával az 

eredmény nemcsak látványosabb és pontosabb lesz, de olyan területeken is lehetővé teszi az 

objektumok detektálását és rekonstruálását, amelyeken eddig az elképzelhetetlen lett volna a 

növényzet takarása miatt. A nagy pontsűrűségnek köszönhetően a mikrodomborzat is 

vizsgálható, a kitüntetett mintaterületeken akár nagyméretarányú elemzések elvégzése is 

lehetséges. A LiDAR technológiát ezen adottságai alkalmassá teszik az objektumrekonstrukció 

egyes elemeinek végrehajtására (potenciális helyszín leválogatás, objektumdetektálás, 

teljességvizsgálat). 

A terepmodellből levezetett információk eseményrekonstrukció támogatására is 

alkalmasak. A terep járhatóságát, így a csapatok mozgását döntően befolyásolják a 

lejtésviszonyok, a felszínborítottság, illetve a láthatóság. A légi lézerszkennelés azonban nem 

képes teljes egészében helyettesíteni a hagyományos eljárásokat, viszont bizonyos lépéseit, 

főként a magassági modellre vonatkozó folyamatokat hatékonyan kiválthatja vagy 

támogathatja.  

4.5 Kitekintés, polgári alkalmazhatóság 

A LiDAR adatok integrálása térinformatikai környezetbe nem csak hadtörténeti célokat 

szolgálhat. Az általam bemutatott feldolgozási lépések (kezelhető adatmennyiség előállítása, 

osztályozás, felszín- és terepmodellek generálása, térinformatikai lekérdezések végrehajtása) 

bármilyen általános célú térinformatikai projekt során megállják helyüket a célnak 

megfelelően megválasztott paraméterek használatával. Egy település vizsgálata során például 

először a területről rendelkezésre álló hatalmas mennyiségű pontfelhőt kell kezelhető méretű 

egységekre bontani, majd a tereppontok leválogatása és a pontfelhő osztályozása után a 

városmodell előállítható, ami felhasználásával már tetszőleges háromdimenziós elemzések 

végezhetők el. 
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I. TÉZIS 

Igazoltam, hogy a LiDAR adatokból levezetett terepmodell alkalmas hadtörténeti célú 

rekonstrukció támogatására. Módszert dolgoztam ki a LiDAR adatok térinformatikai 

környezetben történő hatékony feldolgozására és integrálására a rekonstrukciós folyamat 

egyes szintjein (környezeti-, objektum- és eseményrekonstrukció). 
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5. Területleválogató eljárás  

5.1 Bevezetés 

A katonai objektumok felderítése, azonosítása a legfontosabb lépés egy védelmi 

rendszer (vonal) vizsgálata és rekonstrukciója során. Amennyiben országos kiterjedésű 

vizsgálatról van szó, akkor több ezer archív légifotót és térképet kell feldolgozni (JUHÁSZ, 

2005). Az adatmennyiség a LiDAR technológia, illetve az egyre több és változatosabb, 

szabadon hozzáférhető adat megjelenésével rohamosan növekedik. Kutatásom során, olyan 

képanalízisen alapuló automatikus módszert dolgoztam ki, (7. fejezet) ami képes katonai 

objektumokat vagy arra utaló jeleket detektálni egy bizonyos területen. Az eljárás akkor 

működik valóban hatékonyan, ha csak azokat a területeket vizsgálom, ahol előfordulhatnak a 

keresett objektumok, hiszen egy ország adatállományának teljes átvizsgálása (amennyiben 

lenne ilyen adatbázis) nagyon lelassítaná a kutatást. Napjainkban, a háború után évtizedekkel, 

tapasztalataim alapján jól lehatárolhatók azok a területek, amelyeket érdemes ellenőrizni.  

Figyelembe véve azt a lehetőséget is, hogy akár országos területi kiterjedésű vizsgálatra 

is sor kerülhet, célom egy olyam módszer kidolgozása, ami alkalmas a potenciálisan 

feldolgozandó területek hatékony leválogatására a kutatómunka idő- és erőforrásigényének 

csökkentésére. Ebben a fejezetben alapvetően ezeknek a potenciális területeknek az 

automatizált kiválasztását mutatom be nyílt adatok felhasználásával, németországi példán 

keresztül. 

5.1.1 Területek tulajdonságai 

A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedek során szinte kizárólag 

erdős, fás, ligetes területeken maradtak fenn a katonai objektumok markáns nyomai. A feladat 

tehát első körben az erdős területek leválogatása, majd ezek későbbi vizsgálata.  

A vizsgálatokhoz a német Emmerich am Rhein és Rheine járásokról (3.2.5 fejezet) 

rendelkezésre álló pontfelhőket, valamit a területről hozzáférhető OSM rétegeket használtam 

fel. A már működő eljárásba tetszőleges vektoros rétegek, azokból levezetett (pl. úthálózat és 

környezete) pufferzónák, vagy akár tetszőleges térinformatikai lekérdezések eredményeként 

előálló rétegek is bevonhatók a lehetőségektől és a céloktól függően.  
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Ilyen bemeneti adatforrás lehet a CORINE felszínborítottsági adatbázis is (CORINE 

LAND COVER, 2018), azonban ennek geometriai felbontása (legkisebb térképezett egység 

25 ha, illetve minimum 100 m-es szélességű területek), pontossága (~100 m), illetve 

aktualitása (utolsó frissítés 2012-ben) elmarad az OSM-től. Ennek pontossága heterogén és az 

alkalmazott adatforrásoktól (navigációs GNSS vevő, Bing űrfelvétel, topográfiai térképek) 

függ, amelyek pontossága néhány 10 méterre tehető, (ACCURACY - OPENSTREETMAP, 2018); 

így kutatásom során ez utóbbit részesítettem előnyben. 

5.1.2 Optimalizálási kérdések 

A kutatás során az elsődleges célom a teljes feldolgozandó adatmennyiség (LiDAR, 

OSM) csökkentése, a feldolgozásra szánt idő minimalizálása, továbbá az emberi beavatkozás 

csökkentése volt. Kompromisszumot kellett kötnöm a több kisméretű állomány és a kevesebb, 

de nagyobb méretű állomány feldolgozása között. Előbbi esetében a fájlok írási-olvasási 

sebessége dominál, míg utóbbi esetében az állományok feldolgozási sebessége a meghatározó. 

Az adatok torzítatlanságának megőrzése, az egységes rendszer megteremtése, a 

karbantarthatóság, a követhetőség, illetve a futási idő csökkentése érdekében igyekeztem 

kerülni a szoftverek közötti felesleges váltásokat és a formátumok közötti adatkonvertálásokat. 

Kiemelt figyelmet fordítottam a raszter-vektor és vektor-raszter konverziók negatív hatásaira. 

A raszteres állományok előnye, hogy ugyanakkora területről a szabályos adatszerkezetnek 

köszönhetően azok gyorsabban dolgozhatók fel, mint a vektoros állományok (WADE ET AL., 

2003). Például 1 km2-es területről az Emmerich am Rheine mintaterület estén 2,7-6,3 millió 

háromdimenziós pont koordinátája áll rendelkezésre szabálytalan elrendezésben, mely a 

felbontás függvényében redukálható 500 × 500 (2 m-es felbontás), 1000 × 1000 (1 m-es 

felbontás), 2000 × 2000 (fél méteres felbontás) pixelből álló szabályos adatszerkezetű 

terepmodellekre. A vektor-raszter konverziónak azonban hátránya is van, ugyanazon objektum 

területének meghatározása vektoros és raszteres esetben eltérést mutat. Minél kisebb a 

raszteres állomány felbontása, annál gyorsabb a feldolgozásuk, azonban ezzel az eltérések is 

megnövekednek. Az általam használt raszter maszkok esetén mindig a terepmodellek 1 m-es 

felbontását használtam, így a területszámítások esetén ugyanakkora hibák terhelték a 

számításokat. 

Minden feladatot igyekeztem az arra legmegfelelőbb szoftverrel végrehajtani: a 

térinformatikai lekérdezéseket az ArcGIS ModelBuilder felhasználásával, a 

képfeldolgozást és az adatok kiértékelését OpenCV C/C++ környezetben hajtottam végre.  
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5.2 Módszertan 

5.2.1 Előfeldolgozás 

A felhasznált német adatbázisban a LiDAR adatok egy tartományon belül, járásonként 

érhetők el, több száz 1 × 1 km-es területet lefedő állományként (3.2.5 és 4.2.2 fejezetek).  

A letöltött fájlok kitömörítése, a felesleges állományok törlése, a megmaradt állományok 

átnevezése, az xyz-ből las/laz állomány konvertálása, a megfelelő DHHN2016 magassági 

rendszer és UTM32 vetület hozzárendelése a fájlokhoz, az egyes állományok befoglaló 

téglalapjainak és a teljes terület befoglaló sokszögének előállítása, illetve az előzetes DTM-ek 

készítése jelentették az előfeldolgozás lépéseit a LiDAR állományok esetén. Ezeket a lépéseket 

LAStools szoftverrel hajtottam végre, mivel ennek parancsai összefoglalhatók egy bat2. 

fájlba, így ezek a lépések a későbbiekben emberi interakció nélkül hajthatók végre. 

A bemenő adatként szolgáló OSM rétegek, amelyek teljes német tartományokról állnak 

rendelkezésre (DOWNLOAD OSM DATA, 2018) többek között tömörített shp.zip 

formátumban tölthetők le. Az egyszerűbb fájlműveletek, mint az állomány kitömörítése, a 

felesleges rétegek kitörlése, a kiválasztott landuse (földhasználat) réteg átnevezése a bat fájl 

kiegészítésével hajthatók végre. A további lépésekhez már GIS szoftver használata volt 

szükséges, mivel térbeli adatbázis-lekérdezések és vektoros műveletek ezzel hajhatók végre 

hatékonyan. A LiDAR állományok befoglaló sokszöge alapján kivágtam az OSM-ből a 

vizsgált területet, majd egy lekérdezéssel létrehoztam az új erdő réteget, azon topológiai 

tisztításokat (átfedések és hézagok megszüntetése) hajtottam végre; ezen műveletek a 

ModelBuilder segítségével szintén automatizálhatók. 

  

                                                 
2 magyarul kötegelt állomány: Windows alatt, a parancssoros értelmezőben futó szkriptfájl, ami lehetővé teszi 
egyszerűbb operációs rendszer szintű feladatok automatizálását 
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5.2.2 Területleválogatás fix csempeméterrel 

Az eljárás (JUHÁSZ - NEUBERGER, 2018a) a LiDAR állományokból előállított azonos 

méretű, 1 × 1 km-es befoglaló négyzetekkel elmetszi az előfeldolgozott OSM réteget; az így 

előálló szelvények tekinthetők a kiindulási csempéknek. Ezek közül az erdő nélküli, 

információt nem tartalmazó csempék figyelmen kívül hagyása után, a megmaradt 

állományokon az erdős területek befoglaló téglalapjai kerülnek mentésre. A vektoros 

téglalapok felhasználásával a pontfelhőből kivághatók az feldolgozandó területek, illetve 

raszteres maszkok készíthetők a későbbi képfeldolgozó eljárások hatékonyságának növelésére. 

Ehhez a következő lépéseket hajtottam végre a ModelBuilder segítségével (24. ábra):  

1. iterátort használtam, ami az összes LiDAR állományból előállt befoglaló négyzetet 

beolvasta az ArcGIS -be, 

2. az erdő rétegről kitöröltem azokat a részeket, amelyek kisebbek, mint 2-3 kráter 

kiterjedése, illetve egy átlagos kráter átmérőjénél (10 m) keskenyebbek,  

3. meghatároztam az egyes (nem üres) állományokon a rajtuk lévő erdők 

morfometriai tulajdonságait (terület, szélesség),  

4. töröltem a darabolás során keletkezett (szintén a krátermérethez viszonyított) túl 

kicsi erdőterületeket, 

5. létrehoztam a megmaradt területek befoglaló téglalapjait, amelyek az adott terület 

pontfelhőből való kivágását tették lehetővé, 

6. az erdők területének megfelelő raszteres maszkokat kimentettem, amelyek a 

minősítésben és a későbbi képfeldolgozásban kaptak szerepet. 

Az eljárást többféle paraméter-kombinációban teszteltem, amit a 3. táblázatban 

foglaltam össze. Az első oszlopban az egyes ModelBuilder modellek nevei szerepelnek, 

amik a különböző vizsgálatokra utalnak, így programozás szempontjából érdemes volt 

ezeknek rövid, angol nevet adni. 

Original: a teljes mintaterület metszése az egyes befoglaló négyzetekkel, minden 

módosítás nélkül, az üres négyzeteket is megtartva. Ennyi állományt és ekkora területet kellene 

feldolgozni lehatárolás és újramintavételezés nélkül. 

RemoveEmpty: ekkor csupán az üres négyzetek kerültek törlésre, azonban a maszkok 

teljes területe maradt szabályos négyzet. 

RemoveEmptyv: az üres területek törlésén túl a maszkok kiterjedése a rajtuk lévő erdők 

befoglaló téglalapjára csökkent. 

Area300Width10: minden olyan terület törlésre került a maszkolt állományból, aminek 

kisebb a területe, mint 300 négyzetméter (ez körülbelül 3 kráternyi terület), illetve ami 

keskenyebb, mint 10 m (ez körülbelül egy kráter szélessége). 
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Small25-200: a darabolás következményeként megjelenthetnek az állományok szélein 

kis maszkdarabkák (25. ábra). Mivel ezeken biztosan nem lehet krátereken detektálni, így 

töröltem a 25, 100, illetve 200 pixelnyi kis területeket. 

 

25. ábra: Darabolás következtében megmaradt kis erdőterületetek (piros téglalappal megjelölve) törlése 

(JUHÁSZ - NEUBERGER, 2018a) 

A különböző modellek megnevezései után, a táblázat második oszlopában a tesztelt 

csempeméretek láthatók. Először az eredeti LiDAR állományokból származó befoglaló 

négyzetekkel dolgoztam (1000 × 1000 m), azonban azt tapasztaltam, hogy sokszor a maszkok 

jelentős területe üres maradt, így teszteltem az eljárást az eredeti négyzetek negyedével, azaz 

500 × 500 m-es csempemérettel is.  

A harmadik oszlopban az Emmerich am Rheine tesztterületet lefedő állományok száma 

látható, míg a negyedikben a területleválogatás után feldolgozandó raszterterület aránya az 

eredeti területhez képest. Az ötödik oszlop megmutatja, hogy az eredeti erdős területek aránya 

hogyan változik. Ezt vizsgálva elmondható, hogy a feldolgozandó erdős területek nagysága 

kevesebb, mint 1%-kal csökkent a kis területek törlésével és a konverziók következtében, tehát 

nem abból adódik a feldolgozás hatékonyságának növekedése, hogy az erdők területét 

csökkentettem volna.  

Az utolsó oszlop értékei megmutatják, hogy a feldolgozandó állományok – az elkészült 

maszkok hány százaléka erdős terület, azaz mekkora a hasznos területek aránya, ami az egyes 

modellek hatékonyságát jelzik. Az eljárás finomításával az állományok egyre nagyobb része 

hordozott valóban információt és egyre kevesebb üres részt kellett feldolgoznom. Az üres 

részek teljes törlése nem valósulhat meg, hiszen törekednem kellett arra, hogy a végtermék egy 

normál állású téglalap legyen. Ennek oka, hogy a képfeldolgozó algoritmusok később a 

területeket, mint mátrixokat dolgozzák fel, ahol a váltakozó sor- és oszlopszám nem 

megengedett. Az elkészült maszkok lényege, hogy egyrészt csökkentsék a feldolgozandó 

területek nagyságát, másrészt a képfeldolgozás során vagy végén a hasznos és felesleges 

területek elválasztásában segítsenek.  
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3. táblázat: Potenciális terület leválogató eljárás eredménye 

ModelBuilder 
modellek 

Tesztelt 
csempeméret 

(m) 

Fájlok 
száma 

Feldolgozandó 
területek 
aránya  

(%) 

Erdős 
területek 
aránya 

(%) 

Maszkok 
hasznos 
terület 

aránya (%) 

Original 1000 146 100,0 100,00   6,28 

RemoveEmpty 1000 103   70,6 100,00   8,91 

RemoveEmptyv 1000 103   30,3   99,99 20,76 

Area300Width10 1000 100   29,5   99,69 21,23 

Small25 1000   99   29,2   99,69 21,47 

Small100 1000   99   29,0   99,68 21,59 

Small200 1000   96   29,0   99,67 21,60 

Original   500 584 100,0 100,00   6,25 

RemoveEmpty   500 262   44,6 100,00 14,03 

RemoveEmptyv   500 262   18,6   99,99 33,69 

Area300Width10   500 254   18,2   99,69 34,18 

Small25   500 251   18,1   99,68 34,40 

Small100   500 247   17,9   99,67 34,70 

Small200   500 243   17,9   99,65 34,82 

Ez a módszer jól működik olyan területeken, ahol viszonylag kicsi a terület 

erdőborítottsága. Az Emmerich am Rhein mintaterületen a terület 6%-a volt erdős és sikerült 

a feldolgozandó állományok mennyiségét az eredeti 18-30%-ra csökkenteni a kiinduló 

csempeméret függvényében (3. táblázat).  

Következő lépésként nagyobb adatmennyiséget dolgoztam fel. Letöltéskor a Rheine 

állomány mérete kétszer akkora volt (4,9 Gb helyett 10,7 Gb), viszont a lefedett terület csak 

20%-kal volt több (146 km2 helyett 186 km2). Az erdőterület aránya 6%-ról 20%-ra 

emelkedett, ami több mint háromszorosa az előző mintaterületnek (ez okozza a nagyobb 

pontfelhőt, hiszen erdős területeken a többszörös visszaverődés jelensége több diszkrét pontot, 

ezáltal nagyobb állományt eredményez. Ugyanazzal az eljárással a feldolgozandó állományok 

mennyiségét a Rheine mintaterületen az eredeti 55-75%-ra sikerült csökkenteni (4. táblázat). 
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4. táblázat: Rheine mintaterület eredményei az eredeti módszerrel 

ModelBuilder 
modellek 

Tesztelt 
csempeméret 

(m) 

Fájlok 
száma 

Feldolgozandó 
területek 
aránya  

(%) 

Erdős 
területek 
aránya 

(%) 

Maszkok 
hasznos 
terület 

aránya (%) 

Original 1000 186 100,00 100,00 19,96 

RemoveEmpty 1000 179   96,24 100,00 20,75 

RemoveEmptyv 1000 179   74,91   99,99 26,65 

Original   500 744 100,00 100,00 19,96 

RemoveEmpty   500 615   82,66 100,00 24,15 

RemoveEmptyv   500 615   54,26   99,99 36,79 

5.2.3 Területleválogatás adaptív csempemérettel 

Ez a módszer, a fent ismertetettekkel ellentétben, már figyelembe veszi az egyes 

állományok információtartalmát és ennek megfelelően adaptív módon darabolja fel azokat.  

A cél olyan állományok létrehozása, amiben minden adat hasznos és a lehető legkevesebb 

felesleget tartalmazza. Tehát, ha egy állomány kevés információt tartalmaz, azt kisebb 

elemekre bontom, az irreleváns részeket törlöm és csak a feladat szempontjából fontosakat 

tartom meg (26. ábra). Ennek megfelelően a fix csempeméretet használó eljárást egy ellenőrző 

és az egy állományt tovább bontó résszel egészítettem ki. A tényleges eljárást a következő 

lépések alkotják (JUHÁSZ - NEUBERGER, 2018b): 

1. OSM és LiDAR állományok letöltése, előkészítése (5.2.1 fejezet), 

2. az OSM erdő rétegéből és a befoglaló négyzetekből metszetek generálása (5.2.3 

fejezet), 

3. a metszetekből raszter típusú adatokat tartalmazó maszkok készítése (5.2.3 fejezet), 

4. az egyes maszkok felülvizsgálata, 

a. ha egy maszk hasznos területe nem éri el a megadott küszöböt (5. táblázat első 

oszlop, akkor a hozzá tartozó LiDAR állomány négy részre bontása, új 

befoglaló négyzetek előállítása, 

b. ha a hasznos területek a küszöb felett vannak, akkor elfogadás, mint végleges 

maszk, 

5. a 2-4. lépés ismétlése, a feldarabolt állományokkal, amíg el nem érjük a kívánt 

erdő/maszk területi arányt, azaz a küszöbértéket. 
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26. ábra: Az adaptív potenciális terület leválogató eljárás működése 

(a 1000 × 1000 m, b: 500 × 500 m, c: 250 × 250 m)(JUHÁSZ - NEUBERGER, 2018b) 

5.3 Eredmények 

Az adaptív eljárás eredményeit az 5. táblázatban foglaltam össze a Rheine 

mintaterületre vonatkozóan. Mivel a különböző kis területek törlése már korábban sem hozott 

nagy változást, így csak azoknak a lépéseknek az eredményeit ismertetem, amelyek ugrásszerű 

változást eredményeztek. Így a kiinduló csempeméret, az üres elemek törlése és a maszkok 

területének minimalizálása elegendő a két eljárás összehasonlításához.  

Az első oszlopban a kívánt erdő/maszk területi arány látható egyfajta küszöbértékként. 

Minden küszöbértékhez két sor tartozik, mivel egyszer a minimális kiinduló méretet 

500 × 500 m-ben határoztam meg, majd engedélyeztem azok negyedelését is (250 × 250 m). 

Az első sor jól mutatja, hogy ha azt követelem meg, hogy az 1000 × 1000 m-es állományok 

legalább 10%-án legyen erdős terület, akkor 266 állományt fogok kapni, viszont a 

feldolgozandó területek nagyságát ~66%-ra tudtam csökkenteni. Ez kb. 10%-os javulás a fix 

méretű 1000 × 1000 m-es kiinduló csempékhez képest (4. táblázat 4. sor ), amellyel az eljárás 

végén a feldolgozandó terület nagyságát  ~75%-ra csökkentettem.  
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Az 1000-es állományok csökkenése az 500-as és a 250-as állományok számának 

növekedését vonja maga után. A 250-es csempék létjogosultsága nagyobb küszöbértéknél 

válik egyértelművé, bár ez az állományok számának ugrásszerű növekedésével jár. Ahhoz, 

hogy megközelítsem az eredeti eljárás 500-as csempeméret eredményeit (feldolgozandó terület 

~55%-ra csökken) vagy engedélyeznem kell a kisebb csempéket, ekkor már a 20%-os küszöb 

is eredményre vezet, vagy nagyobb csempék esetén legalább az 50%-os fedettséget kell 

előírnom.  

5. táblázat: Rheine mintaterület eredményei az adaptív eljárással 

Küszöbérték 
(%) 

Fájlok száma Összes 
állomány 

Terület (%) 
Hasznos 
maszk 

terület (%) 1000 m 500 m 250 m 

10 139 127 0 266 65,78 30,35 

10 139 42 83 318 64,27 31,06 

20 93 285 0 378 59,57 33,52 

20 93 161 379 633 53,73 37,16 

30 56 417 0 473 56,41 35,39 

30 56 167 777 1000 46,25 43,17 

40 35 488 0 523 55,14 36,21 

40 35 151 1065 1251 42,68 46,78 

50 25 522 0 547 54,66 36,52 

50 25 108 1288 1493 40,99 48,70 
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27. ábra: A terület leválogató eljárás eredménye (a: teljes terület, b: maszk a befoglaló téglalappal, 

c: teremmodellből a fontos rész megtartása a maszk segítségével) (NEUBERGER - JUHÁSZ, 2018a) 

5.4 Konklúzió 

Az eljárásnak számos előnye van a fix csempeméretet használó módszerrel szemben. 

A korábbi módszer eredményeinek vizsgálata során megállapítható, hogy a kiinduló 

csempeméret nagyságrendekkel nagyobb hatással van az eljárásra (2. táblázat), mint az egyes 

felesleges területek eltávolítása. Felesleges az eredeti állományon vagy folyamatosan törölni 

azokat az objektumokat, amik kisebbek, mint a minimális kráternagyság, mert pazarló az 

erőforrásokkal és nem hoz folyamatos javulást a futtatás során. Elegendő az eljárás végén 

egyszer ezt végrehajtani, így az Area300Width10 lépés elhagyható. Azonban a vizsgálat végén 

érdemes ezt a lépést mindenképpen végrehajtani, mert szélsőséges esetben előfordulhat, hogy 

a megmaradt fájlok csak néhány pixelt tartalmaznak. Elvben minél kisebb csempéket 

használok, annál hatékonyabb maszkokat érhetek el, viszont az állományok mennyisége 

hatványozódhat.  
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Mindkét módszer esetén a legnagyobb és a legkisebb kiindulási méret lényegében 

szabadon választható, a döntés meghozatalakor számos tényezőt kell figyelembe venni: 

o a feldolgozó számítógép paraméterei, 

o a rendelkezésre álló idő,  

o terület nagysága, illetve erdővel borítottsága, 

o ha a vizsgálandó, azaz megnyitandó fájlok számának csökkentése a cél, akkor nem 

célszerű engedélyezni a túl kicsi szelvényeket sőt, akár az 1 × 1 km-es kezdőméret 

is túlságosan széttagolhatja a területet, 

o ha az egyes területek feldolgozása a cél különböző képfeldolgozó algoritmusok 

használatával, akkor érdemesebb kisebb területeket használni a futási idő 

optimalizálása és a párhuzamosíthatóság miatt. 

Manapság, amikor egy-egy területről hatalmas mennyiségű adat áll rendelkezésre, a 

felesleges elemek folyamatos megszüntetése hatékony memóriafelhasználást eredményez, 

illetve segíthet csökkenteni az állományok közötti eligazodást. Ha a vizsgálat csupán az erdős 

területekre vonatkozik – ahogy esetemben is – , akkor ha egy területről már 1000 × 1000 m-es 

ellenőrzés során kiderül, hogy nem tartalmaz erdőt érdemes azt kizárni a további 

vizsgálatokból, így az üres állományok már kezdettől nem kerülnek feldolgozásra. 

Minden terület az optimális csempeméreten kerül feldolgozásra, ezzel ellenőrzés alatt 

tartható a feldolgozandó adatmennyiség is. Ekkor a megmaradt állományok mindegyike 

megfelel egy előre definiált küszöbértéknek, így például biztosítható, hogy a maszkok 

területének bizonyos százaléka hasznos terület legyen. Tehát a módszerrel tetszőlegesen 

kitöltött maszkok érhetők el, csak a küszöbértéket kell nagyon magasra felemelni, illetve a 

250 × 250-es csempéket is tovább kell bontani. 

Az első eljárás teljes egészében ArcGIS környezetben működik, egy modell 

lefuttatása kész maszkokat és befoglaló téglalapokat állít elő. Azonban meg kell említeni, hogy 

túl nagy állományszám esetén az ArcGIS memóriakezelése nem teszi lehetővé a fájlok 

feldolgozását: tapasztalataim szerin 200 állományt tud feldolgozni egyszerre néhány óra alatt. 

Ez is magyarázza, hogy miért választottam az adaptív eljárás kidolgozását ahelyett, hogy 

egyszerűen csak mindent 250 × 250-es kiindulási mérettel dolgoztam volna fel, ami a Rheine 

mintaterület esetén 2848 állományra becsülhető. Az adaptív eljárás esetén már nemcsak az 

eredmények összehasonlításához, hanem az egyes területek vizsgálatához is használtam 

OpenCV -t, illetve a fájlok darabolása, másolása sokkal egyszerűbben oldható meg a 

parancssoros utasítások C++-ba integrálásával.  
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Kidolgoztam egy olyan eljárást, ami nagymértékben segítheti a feldolgozandó LiDAR 

állományok számának csökkentését hadtörténeti eseményekhez köthető objektumok 

detektálásához. A módszer kapcsolatot teremt a hagyományos térképi, térinformatikai 

állományok és a LiDAR pontfelhők feldolgozása között, amelyet egyértelműen a közös 

koordináta-rendszer és szelvényezés valósít meg. Eredményül egyrészt a hasznos részeket 

lehatároló téglalapokat kapom, amelyek segítségével a pontfelhő mérete ezekre, a feladat 

szempontjából releváns területekre csökkenthető. Az eljárás másik kimenetét a maszkok 

jelentik, amelyek területe megegyezik a befoglaló téglalapokkal, azonban ezek a már 

elkészített terepmodelleken képesek kiemelni a valóban fontos területeket. 

5.5 Kitekintés, polgári alkalmazhatóság 

Habár az eljárás hadtörténeti céllal készült, polgári célokra is alkalmas. A régészetben 

gyakori az úgynevezett prediktív modellezés, amely során alapvetően hasonló eljárás 

eredményeképpen potenciális régészeti lelőhelyeket határoznak meg a terepi munkák 

hatékonyabbá tételére. Ezekben az eljárásokban a terepmodellek és a belőlük levezetett 

információk (kitettség, lejtőkategória, stb.), valamint egyéb környezeti, földrajzi információk 

(vízrajz, településszerkezet, stb.) jelentik a kiindulási adatokat (VERHAGEN, 2007). Emellett 

például használható az eljárás a lakott területek automatikus leválogatására és szelvényezésére 

az állományok megnyitása nélkül, amely a későbbiekben felhasználható háromdimenziós 

városmodellek előállításához vagy akár napelemek elhelyezésének támogatásához (SZABÓ ET 

AL., 2016). A kidolgozott módszer lehetőséget biztosít arra, hogy tetszőleges két- vagy 

háromdimenziós térinformatikai lekérdezés eredményeképpen előálló vektoros fedvény 

alapján az eredeti pontfelhő méretét csökkentsem. 

II. TÉZIS 

Eljárást dolgoztam ki, amely alkalmas országos kiterjedésű LiDAR állományokból 

potenciálisan bombakrátereket tartalmazó területek lehatárolására hadtörténeti rekonstrukció 

támogatásához. 

II. Tézist alátámasztó saját publikációk 

Juhász A. - Neuberger H. (2018a): Automatic selection of potential WWII bombed areas 
by using spatial data. Pollack Periodica, 13(2) pp. 173–183. DOI: 
10.1556/606.2018.13.2.17 ISSN: 1788-1994 

Juhász A. - Neuberger H. (2018b): Automatic identification of bomb craters and their 
potential location. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft - 
(Publikálásra leadva) 

Neuberger H. - Juhász A. (2018a): Automatikus objektumrekonstrukció DTM 
felhasználásával. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX., pp. 
261–268. Debrecen. ISBN: 978-963-318-723-4 
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6. Adaptív pontfelhőcsökkentés 

6.1 Bevezetés 

LiDAR pontfelhők esetén komoly kihívást jelent az állományok nagy mérete, hiszen 

már 4 pont/m2 pontsűrűség esetén is 4 millió pontot tartalmaz egy km2-t lefedő szelvény. 

Megoldás lehet a nagymennyiségű adatok kezelésére a különböző tömörítő eljárásokon túl 

(ISENBURG, 2011, POINT CLOUD COMPRESSION - PCL, 2018), a pontfelhő felosztása kisebb 

részekre vagy a vizsgálandó területekről kivágatok készítése. A LAStools által kínált 

lastile modul segítségével a pontfelhők feldarabolhatók kiterjedés alapján (például 

500 ×500 méteres csempékre) vagy a lassplit segítségével meghatározott mennyiségű 

pontokat megtartva (pl. 1.5 millió pont). Az utóbbi hátránya, hogy ekkor a területünk nem 

szabályos téglalap alakú lesz, ami megnehezíti mind az interpolációt, mind a feldolgozást. 

Lehetőség van továbbá a pontfelhőből egyszerű és szabályos ritkítással, decimálással egy új 

pontfelhőt létrehozni bármelyik LAStools modullal (például minden tizedik pontot 

megtartva). Ehhez hasonló eredmény érhető el a pontfelhő szabálytalan ritkításával, 

véletlenszerűen megtartott, meghatározott pontmennyiséggel megtartásával. Ezeknél az 

eljárásoknál jobb megoldást szolgáltat a lasthin modul, ami egy adott cellában képes 

megtartani a legalacsonyabb, legmagasabb, egy véletlenszerű vagy a középponthoz 

legközelebbi pontot, sőt akár egyszerű adaptív megoldással is használható, amely során a 

minimális ponttávolság, illetve a csökkentett pontfelhőből elálló TIN modell és az eredeti 

pontfelhő közti maximális eltérés állítható be. A lasthin-hez hasonló módszereket az 

ArcGIS Pro is tartalmaz (THIN LAS, 2018): ez esetben megtarthatók egy adott terület 

súlypontjához legközelebbi vagy akár az átlagos magassághoz legközelebb álló pontok. A PCL 

beépített VoxelGrid osztálya nyolcasfa (MOSA ET AL., 2012) felbontást használva a pontfelhőt 

voxelekre bontja, majd ezen voxelek centroidjaival helyettesíti a benne található pontokat. 

Ezzel jobb eredmények érhetők el, mint a voxelek eredeti súlypontjához számított értékekkel 

(DOWNSAMPLING A POINTCLOUD USING A VOXELGRID FILTER, 2018). 

A CloudCompare különböző beolvasási opciókkal rendelkezik a pontfelhő bizonyos 

részeinek megtartására, illetve elhagyására (például osztályozás szerint). A szoftver 

lehetőséget biztosít pontfelhő csökkentésére a pontok közötti minimális távolságok 

megadásával, véletlenszerű pontok megtartásával és nyolcasfa felbontáson alapuló 

eljárásokkal is. Érdekesség, hogy a minimális távolságok módosíthatók különböző 

skalármezők (például zaj, megbízhatóság vagy akár görbület) alapján. A zajszint állításával a 

mintavételezéskor a pontok közötti távolság és ezen keresztül a pontsűrűség szabályozható. 

Megadható, hogy ahol maximális a zajérték, ott a pontok közötti minimális távolság nagyobb, 

míg a minimális zaj esetén a pontok közötti távolság kisebb legyen, ezzel nagyobb 

pontsűrűséget eredményezve (SUBSAMPLES A POINT CLOUD, 2016). 
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A pontfelhő felosztható további tulajdonságok alapján is, mint például a 

visszaverődések száma vagy osztályozás szerint is. Az általam használt német mintaterületek 

esetében az egyes osztályozásnak megfelelő pontok külön állományokban kerültek feltöltésre, 

ezzel megkönnyítve a felhasználók munkáját, így elegendő csak az adott osztályozásnak 

megfelelő állományokkal foglalkozni (ISENBURG, 2017).  

A felsorolt megoldások elsődleges célja az adatmennyiség csökkentése során, hogy a 

pontfelhő minél kisebb eltérést mutasson a valós – modellezendő – objektumoktól, azonban 

egyik esetben sem helyeznek hangsúlyt a releváns részletek kiemelésére, megtartására és az 

érdektelen részek elhagyására. Ezzel szemben a célom az volt, hogy egy olyan eljárást 

dolgozzak ki, amelynek segítségével egy tetszőleges pontfelhő sűrűségét úgy tudom 

csökkenteni, hogy az adott területen esetlegesen elhelyezkedő katonai objektumok továbbra is 

detektálhatók, illetve modellezhetők maradjanak, de a terep érdektelen részeit elhagyjam.  

Először a számomra fontosabb területeken igyekszem minél nagyobb pontsűrűséget 

tartani, viszont az érdektelen területeken a pontsűrűséget a terep modellezéséhez feltétlenül 

szükséges mennyiségre csökkenteni. Második megoldásként területegységenként azonos 

számú, de lehetőleg a legjellegzetesebb pontokat megtartva modelleztem a terepet.  

6.1.1 Terület tulajdonságai 

A módszert a közel sík kisgyőri mintaterületet (3.2.2 fejezet) vizsgálva dolgoztam ki, 

lövészárokra optimalizálva. A pontfelhő rendkívül sűrű, az árok területén a tereppont 

leváltogatás után is ~18 pont/m2 maradt. A feldolgozás során a tereppontleválogató algoritmust 

külön nem vizsgáltam, a lasground alkalmazást használtam erdős (wilderness beállítás) 

területet feltételezve. Az általam kiválasztott árok területéről 9623 m2-es kivágatot készítettem, 

amelyre összesen 187 786 tereppont esett.  

6.1.2 Keresési eljárások 

A nyers pontfelhő méretének csökkentését a korábban említetteknek megfelelően nem 

szabályos ritkítással, hanem az egyes pontok meghatározott környezetét vizsgálva hajtottam 

végre; így törekedve arra, hogy megmaradjanak a terep és a keresendő objektumok 

kulcspontjai. Kétféle keresési eljárást használtam egy pont egységnyi környezetének 

meghatározására: keresési kört (28. ábra bal kép) és rácsalapú pontfelhő indexelést (28. ábra 

jobb kép).  
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Első esetben a pontfelhőt a saját struktúrájában olvastam be, kiválasztottam a soron 

következő pontot, leválogattam az 1 m2-es környezetét (0,564 m sugarú kör) és egyszerre csak 

ezt a kis területet vizsgáltam. Ez a megoldás a pontfelhő minden egyes pontját és annak 

környezetét megvizsgálja, sőt egy pontot akár többször is – ahogyan az a 28. ábrán látható – 

mert a vizsgált területek átfedésbe kerülhetnek. Előnye, hogy jobban alkalmazkodik a terep 

adottságaihoz, hiszen nem egy előre meghatározott rácsban vizsgálja a pontokat, hanem azok 

valós környezetében. A feldolgozás során a felesleges pontok folyamatosan törlésre kerülnek, 

így a pontfelhőfeldolgozás a futás során egyre hatékonyabbá válik. A kis területeken végzett 

vizsgálatok során a kezdőpontot minden esetben megtartom, elkerülve ezzel a pontfelhő 

megszüntetését. Ennek értelmében az eljárással nem lehet a pontfelhőt egy minimális 

pontszám alá csökkenteni, ami a pontfelhő területének és a kereső kör sugarának hányadosa 

(ebben az esetben 9623 db pont). 

A rácsalapú indexelés esetén a pontfelhő feldolgozása átfedés és hézagmentes 

négyzetek mentén (28. ábra) történik. A sokkal kötöttebb struktúra előnye, hogy végül minden 

rács területéről legalább egy pont megmarad, elvben egyenletesebb ponteloszlást 

eredményezve, mint a keresőkörös megoldás esetében. A pontfelhőcsökkentés alsó határa a 

rácsok számával egyenlő (jelen esetben 12775 db). A jelentős eltérést a két eljárás minimum 

pontszáma között a terület szélén lévő pontok okozzák, hiszen rács alapú indexelés során 

szélsőséges esetben ezekbe csak egy pont esik. 

 

28. ábra: keresési eljárások: kereső kör (bal), szabályos négyzetháló (jobb) 

A vizsgálatok során mindkét esetben a kiinduló méretet 1 m2-ben határoztam meg, de 

ez az elvégzendő feladat függvényében változtatható. A keresési kör sugarának vagy a rács 

oldalhossz felének kisebbnek kell lennie az árok szélességénél, hiszen a pontfelhő csökkentése 

nem történhet az objektumok felismerhetőségének és azonosíthatóságának kárára.  

A mintaterületen lévő árkok mérete akár nagyobb sugarat is lehetővé tenne, de a gyakorlatban 

a világháborús árokmaradványok keskenyebbek, ezért az 1 m2 indokolt.  
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6.2 Módszertan 

Elsőként a vizsgálat során az 1 m2-es körzetben csak azokat a pontokat tartottam meg, 

amelyek magassága küszöbértéknél (bementi változóként megadható) nagyobb mértékben 

eltér a leválogatott rész középpontjától (TH algoritmus – 29. ábra). Ezzel kitöröltem a 

pontfelhőből azokat a pontokat, amik az adott környezetben nem mutatnak nagy magassági 

eltérést, így nem hordoznak plusz információt a referencia ponthoz képest. Ezt az eljárást 

elvégeztem különböző küszöbértékekkel, mind a kereső kör, mind rács alapú indexelés 

használatával.  

 

29. ábra: TH algoritmus által törölt (×) és megtartott pontok (●) 

Második elgondolásom az volt, hogy ne adott pontokhoz képest vizsgáljam a magassági 

eltéréseket, hanem a terület átlagos magasságához (MEAN algoritmus– 30. ábra) képest. 

Meghatároztam az átlagmagasságtól (zöld vonal) való eltérések abszolút értékeinek átlagát 

(narancssárga vonal), majd azokat a pontokat tartottam meg, amelyek eltérése ennél az átlagnál 

nagyobb. A módszer előnye, hogy a magassági küszöb nem előre meghatározott, hanem kis 

területenként egyedileg áll elő az átlagmagasságtól való eltérésekből.  

 

 

30. ábra: MEAN algoritmus által törölt (×) és megtartott pontok (●) 

  



55 

Az utolsó tesztelt eljárás meghatározott pontmennyiséget tart meg az adott keresési 

környezetben. Eredményként „n” darab, az átlagmagasságtól (MAXn algoritmus – 31. ábra zöld 

vonal) abszolútértékben legjobban eltérő pontot tart meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 

keresési területenként például négy pont megtartása négyszer akkora pontmennyiséget jelent, 

mint a területenként egy. Ennek magyarázata az, hogy vannak olyan egységnyi környezetek, 

ahol a megtartandónál eleve kevesebb pont van, így ezeket vizsgálat nélkül megtartottam.  

 

31. ábra: MAXn algoritmus által törölt (×) és megtartott pontok (●) 

Az eljárásokat MATLAB környezetben dolgoztam ki, azonban átírtam azokat C++ 

nyelvre, ahol a PCL függvényei tették lehetővé a pontfelhők hatékony feldolgozását. Ennek fő 

oka, hogy a MATLAB kisebb szabadságot ad mind a manuális memóriakezelésben, mind a 

pontfelhők feldolgozásában. Korábban a pontfelhőket, mint ASCII fájlokat olvastam be, ami 

már önmagában nem hatékony tárolása az ilyen jellegű állományoknak, továbbá mint egyszerű 

mátrixokat kezeltem, adtam át függvényeknek, ami sok felesleges másolást, memória 

felhasználást eredményezett. A MATLAB-hoz képest a C++ egy alacsonyabb szintű, 

hatékonyabb nyelv, ami nemcsak megengedi, de valamilyen szinten meg is követeli a hatékony 

(manuális) memóriakezelést, továbbá a PCL kifejezetten a nagyméretű pontfelhők kezelésére 

létrehozott függvénykönyvtár. Természetesen a kódok tisztítása és újragondolása, illetve a 

programozási ismeretek elmélyítése is hozzájárult ahhoz, hogy a MATLAB -ban 10 percig3 futó 

eljárások ma már néhány másodperc alatt képesek ugyanazt, sőt bővített funkcionalitást 

végrehajtani ugyanazon a számítógépen. 

  

                                                 
3 14.2 fejezetben bemutatott számítógépen, a gép újraindítása után 
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A légi lézerszkennelés már több évtizedes múltra tekint vissza, így a pontfelhők 

minősítésére a szakirodalomban számos példa szerepel. Az egyik lehetséges eljárás a felmért 

terület topográfiai és növényzetborítottsági szempontból jellegzetes részeiről mintaprofilok 

generálása és azok összehasonlítása (MOUGINIS-MARK - GARBEIL, 2005). Ez azonban nehezen 

automatizálható és egyes szelvényenként csak kétdimenziós elemzést tesz lehetővé.  

A vizsgálatot a harmadik dimenzióra is kiterjesztve elemezhetők az egyes felmérési eljárások 

adataiból generált domborzatmodellek közötti különbségek is. Ez a gyakorlatban térfogat- és 

térfogatkülönbségek számítását, valamint elemzését jelenti (GROHMANN ET AL., 2011).  

A kapott eredmények alapvetően felmérés-specifikusak, azaz csak az adott adathalmazra 

érvényesek, de a kidolgozott módszer bizonyos feltételek mellett rutinszerűen alkalmazható 

más adatokra is. Ahhoz, hogy a minősítés megfelelő megbízhatóságú eredményt biztosítson, 

több fontos tényezőt és körülményt kell figyelembe venni. 

A pontfelhőkből levezetett különböző terepmodellek geometriai felbontásának és a 

területüknek pixel szinten azonosnak kell lennie, különben félrevezető adatok keletkezhetnek. 

Ennek kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy hol van az a határérték a felbontás tekintetében, 

ahol a vizsgált földművek méreteinek, a terepmodellek közötti térfogateltérések és a futási idő 

figyelembevételével, megfelelő biztonsággal elvégezhető a DTM-ek összehasonlítása.  

Az alapadatokból különböző felbontású raszteres (0,1-5,0 m) terepmodelleket 

állítottam elő SAGA GIS szoftverrel lineáris interpolációt használva (TRIANGULATION, 2004) 

(32. ábra). Az ábra alapján elmondható, hogy a legkisebb felbontás, amin még a lövészárok 

felismerhető az 2,5 méter, tehát ennél kisebb felbontást nem használható az adott mintaterület 

minősítésére. Korábbi kutatásaim bizonyították, hogy az 1 m-es felbontású terepmodell a  

10 cm-eshez képest kevesebb, mint 1%-ban tér el, így nem szükséges ennél jobb felbontást 

alkalmazni, hiszen a felbontás növelésével a futási idő megnő a terepmodellek elkészítéséhez 

és az elemzések elvégzéséhez. Ezen szempontokat figyelembe véve, valamint a számítási 

kapacitásra és futási időre tekintettel az 1 méteres felbontás mellett döntöttem a minősítéshez 

(NEUBERGER - JUHÁSZ, 2016a). 
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32. ábra: Különböző felbontású terepmodellek a mintaterületről (felülről lefelé rendre a felbontások: 

0,1 m, 0,25 m, 0,5 m, 1,0 m, 2 m, 2,5 m, 5 m)4 (M ~ 1:2000) 

  

                                                 
4 A jelkulcs méter egységben, Balti feletti magasságokat jelöl 



58 

6.3 Eredmények 

Az egyes eljárások eredményeinek összehasonlításához egy-egy közös diagramon 

ábrázoltam azokat (33-34. ábra), hiszen a különböző módszerek és azok paraméterei eltérő 

mértékben csökkentették a pontfelhő méretét. Ennek megfelelően a vízszintes tengelyen az 

eredeti pontfelhő 187 786 pontjához viszonyított, megmaradt pontok aránya (százalékban) 

szerepel, míg a függőleges tengelyen az eredeti terepmodellhez képest az abszolút (33. ábra) 

és relatív (34. ábra) térfogateltérések láthatók. Referenciaként szolgált egyrészt a szabályos 

ritkítást reprezentáló sötétkék vonal (Szabályos), amely a pontfelhő teljes megtartásától 

(100%) a szabályos ritkításnak megfelelően minden 11. pont megtartásáig (~9%) mutatja az 

eltéréseket. Másrészt minden adaptív szűréssel párhuzamosan előállítottam egy olyan 

pontfelhőt, ami ugyanannyi pontot tart meg, mint az egyes eljárások, de a pontfelhőből 

véletlenszerűen (közel egyenletes eloszlással) választottam ki hozzá a pontokat. Ebben az 

esetben az egyes pontmennyiségekhez futtatásonként különböző pontfelhő, így terepmodell 

tartozott, ami a görbéken (Véletlen – élénk zöld) kis ugrásokat eredményezett. 

A TH algoritmus eredményeit fekete (TH○ – kereső kör) és szürke (TH□ – szabályos 

rács) görbével ábrázoltam, az egyes pontok 0,001 m és 1,0 m közötti küszöbértékek 

használatával (fekete pontok és szürke négyzetek) álltak elő. A TH○ görbén látható, hogy már 

a legkisebb 1 mm-es küszöb beállítása is a pontfelhő ~63%-ra csökkenéséhez vezetett, az 1 m-

es küszöb a pontfelhő ~11%-át tartotta meg. A szabályos rácshálózatban való vizsgálat ezzel 

szemben egyenletesebb pontelosztást biztosított, így 1 mm-es küszöb esetén a pontfelhő 

~95%-ra csökkent, míg 1 m-es küszöb esetén hasonló eredmények álltak elő az előzőhöz 

képest. Ebben az esetben a két módszernél látható a különbség ugyanannyi pontmennyiség 

megtartásakor; a szabályos rács ~10%-kal nagyobb hibát eredményezett a térfogateltérések 

vizsgálatakor, mint a keresési kört használó eljárás, amennyiben a pontfelhőt nagymértékben 

(10-20%-ra) csökkentettem. 

A MEAN algoritmus bemenő paraméterek nélkül futott le és eredménye egy-egy pont 

volt a keresési kör (MEAN○ – piros pont) és a szabályos négyzetrács (MEAN□ – sötétzöld 

négyzet) esetén is. A közös diagramon való ábrázolás lehetővé tette, hogy ezeket a többi eljárás 

trendgörbéjéhez hasonlíthassam. A MEAN algoritmus eredményei szinte a TH□ algoritmus 

szabályos rácshálós megoldás görbéjére illeszkednek, így elmondható, hogy ezzel az eljárással 

hasonló eredmények érhetők el.  
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Végül az átlagtól való legnagyobb n darab abszolút eltérésű pontot megtartó algoritmus 
eredményei láthatók, ahol az egyes pontok a területenként 1-19 pont megtartását ábrázolják. 
Ennél a vizsgálatnál a négyzetrács alapú eljárás (MAXn□ – rózsaszín) az 1 és 7 darab megtartott 
pont között csupán néhány százalékkal jobb eredményt mutat a keresési körhöz (MAXn○ – 

világoskék) képest. Több pontot megtartva jelentős eltérés nem figyelhető meg. 

 

33. ábra: Különböző pontfelhőcsökkentő eljárások összehasonlítása abszolút térfogateltérések tekintetében  

Relatív térfogateltérések ebben az esetben másodlagos jellemzői az eljárásoknak, 

hiszen a pozitív és negatív eltérések kiegyenlíthetik egymást, esetlegesen hamisan túl jó képet 

festve az egyes módszerekről. A 34. ábrán látható, hogy amíg a pontfelhőt ~20%-nál nem 

csökkentettem tovább, az eljárások alapvetően hasonló jelleget mutatnak, szignifikáns eltérés 

csak az előjelekben jelentkezik.  
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Míg a Szabályos ritkítás és a Véletlen leválogatás célja alapvetően az, hogy a 

terep trendjellegét megőrizze, addig az általam kidolgozott eljárások pontosan a terep 

különböző lokális változásait hivatottak kiemelni. Lövészárkok esetében az eltérések főként 

negatív irányban jelentkeznek a terephez képest az adott mintaterületen. Ezeket kiemelve az 

eljárásaim az eredeti terephez képest kis mértékben mélyebben elhelyezkedő modellt fognak 

eredményezni, hiszen az alacsonyabb területekről maradt meg több pont, így ezek a részek 

hangsúlyosabbak (MEAN○, MEAN□, MAXn○, MAXn□). Ezzel szemben, ha a terepről szabályos 

ritkítással vagy véletlenszerűen csökkentettem a pontok mennyiségét, akkor az a terep 

kiegyenlítődéséhez, az árkok (és kiemelkedések) eltűnéséhez vezetett, ami ebben az esetben 

pozitív eltérésként jelentkezett (Szabályos, Véletlen).  

A TH○ algoritmus nem a várakozásoknak megfelelően működött, hiszen a különbségek 

kiemelése után az ebből levezetett terepmodell magasabban helyezkedik el, mint az eredeti. 

Ennek oka, hogy ez az eljárás nem az átlagos magassághoz képest tartotta meg pontokat, 

hanem egyszerűen a pontfelhőben az egymás után rögzített pontok környezetét és az azok 

magasságához viszonyított eltéréseket vizsgálták, illetve magát a vizsgált pontot tartották meg, 

attól függetlenül, hogy az a többihez képest hogyan helyezkedett el.  

 

34. ábra: Különböző pontfelhő csökkentő eljárások összehasonlítása relatív térfogateltérésekkel 
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A 36. ábra az eredeti 187 786 tereppontot tartalmazó pontfelhőből, illetve a MAXn□ 

algoritmus (egy pontot megtartva) és az ennek megfelelő Szabályos és Véletlen 

eljárások pontfelhőiből levezett terepmodelleket foglalja össze. 

 

35. ábra: Különböző pontfelhőkből előállított terepmodellek összehasonlítása (felülről lefelé: eredeti 

pontfelhőből, MAXn□ (n=1), Szabályos, Véletlen eljárások pontfelhőiből levezett terepmodellek)5 

(M ~ 1:2000) 

Megfigyelhető, hogy a pontfelhő általános jellegű, nem a lokális eltérésekre 

koncentráló ritkítása az alsó két modell esetében az árkok szakadásához, illetve az élek 

elmosódásához vezetett (fekete körrel jelezve).  

6.4 Konklúzió 

A 33. ábra látható, hogy a pontmennyiségek és az azokból készült DTM-ek minősége 

között exponenciális kapcsolat áll fenn az abszolút térfogateltérések esetén. A pontfelhő 

csökkentése minden vizsgálat során egyértelműen az eredeti DTM-től való eltérések 

növekedését eredményezte. Megfelelő pontszelektálási eljárással azonban az eltérések 

csökkenthetők, tehát érdemes a különböző eljárásokkal foglalkozni. Elmondható, hogy az 

általam tesztelt eljárások mindegyike jobb eredményt hozott az abszolút térfogateltérések 

tekintetében, mint a referenciául szolgáló (Szabályos, Véletlen) eljárások. 

A 33. ábrán megjelenített görbéket és azok alapjául szolgáló adatokat vizsgálva az 

abszolút térfogateltérések alapján a MAXn és TH megoldások bizonyultak a legjobbnak.  

A relatív eltéréseket is figyelembe véve azonban elmondható, hogy a legjobb megoldást 

egyértelműen az átlagos magassághoz képesti legnagyobb eltérések megőrzésével a MAXn○ 

algoritmussal lehet elérni, keresési kört alkalmazva. Az eljárás további előnye, hogy a terepi 

viszonyok, a megtartandó pontmennyiség és a megengedett eltérések függvényében ez a 

módszer paraméterezhető, a szabályos ritkításhoz hasonlóan csak a területegységenként 

megtartandó pontok számát kell definiálni egy adott keresési körben. 

                                                 
5 A jelkulcs méter egységben, Balti feletti magasságokat jelöl 
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Az 5. fejezetben ismertetett hasznos területleválogató eljárás eredményeképpen előálló 

állományok nagysága még mindig jelentősnek tekinthető, ezért a következő elérendő célt a 

LiDAR pontfelhők méretének radikális csökkentése jelentette. A célobjektumok és a terep 

jellegzetes pontjainak megtartására és a kutatás szempontjából irreleváns pontok törlésére 

olyan eljárást dolgoztam ki, ami a pontfelhőket akár az eredeti méretük 10-20 %-ára redukálja. 

Emellett az így előálló pontfelhőkből készített terepmodellek és a referencia modell 

térfogatkülönbsége abszolút értelemben legfeljebb 15%-os eltérést mutat. Ennek köszönhetően 

az általam csökkentett pontfelhőkön az árkok részletei megmaradtak és így az azonosításuk 

jóval hatékonyabban megoldható volt a szoftverekben általánosan használt pontszámredukáló 

megoldásokhoz képest.  

6.5 Kitekintés, polgári alkalmazhatóság 

A kidolgozott eljárás minden olyan feladat megoldásában segítséget jelent, amikor 

lokális kiterjedésű, kis magassági eltérésekkel rendelkező objektumok felderítése és 

azonosítása a cél. Különösen hatékony lehet pontfelhőkből keresztszelvények generálására 

például csatornák, gátak vagy akár vasúti töltések esetén, hiszen egy adott keresztszelvényben 

nem a teljes pontfelhőre, hanem csak a legfontosabb pontok megtartására van szükség.  

III. TÉZIS 

Eljárást dolgoztam ki a LiDAR pontfelhők pontszámának adaptív csökkentésére, mely 

alkalmas a terep karakterisztikus pontjainak megőrzésére. 

III. Tézist alátámasztó saját publikációk 

Neuberger H. - Juhász A. (2016a): Objektum detektálás LiDAR adatokból a pontsűrűség 
függvényében. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VII., pp. 
345–352. Debrecen. ISBN: 978-963-318-570-4 

Neuberger H. - Juhász A. (2018a): Automatikus objektumrekonstrukció DTM 
felhasználásával. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX., pp. 
261–268. Debrecen. ISBN: 978-963-318-723-4 
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7. Automatikus objektumdetektálás 

7.1 Bevezetés 

Amint azt korábban említettem, a kutatásom alapvető céljai között a katonai védelmi 

rendszerek rekonstrukciójának támogatása, valamint kockázati térképek készítése szerepelt. 

Mindkét feladat eredményességét döntően befolyásolja a mai napig fellelhető nyomok (jelek) 

hatékony felismerése és azonosítása, melyek közül főként a bombakráterek detektálásával 

foglalkoztam.  

A különböző (háborús vagy természetes) kráterek azonosításához a nemzetközi 

irodalom szerint jellemzően archív légifotókat használtak fel. A kutatásokban két fő irány 

figyelhető meg: neurális hálózatok használatával (BRENNER ET AL., 2018), illetve az 

úgynevezett jelölt pontok módszerével (marked point process) történő megvalósításokat 

publikáltak (TROGLIO ET AL., 2010, SOLARNA ET AL., 2017, KRUSE ET AL., 2018). Korábban a 

témával foglalkozó felügyelet nélküli osztályozók főként Hough-transzformáción alapultak 

(MENG ET AL., 2009), majd a felügyelt osztályozó eljárások egyre inkább a gépi tanulásra 

(machine learning) (URBACH - STEPINSKI, 2009) és annak különböző ágaira, például a 

konvolúciós neurális hálózatokra (CNN – Convolutional Neural Networks) (DING ET AL., 

2011, COHEN ET AL., 2016) koncentráltak.  

Annak ellenére, hogy például a Mars kutatása során a MOLA (Mars Orbiter Laser 

Altimeter) már ~30 cm-es vízszintes felbontásra volt képes (MOLA, 1996), a magassági 

modelleken alapuló kráterkutató eljárások mégsem terjedtek el – habár ezek az adatok 

lehetőséget nyújthatnak a bolygó felszínén lévő kráterek vizsgálatára (SALAMUNIĆCAR - 

LONČARIĆ, 2008). 

Célom volt – az archív fényképek felhasználásának nehézségeit, a lézeres technológia 

fejlődését, a magassági adatok által hozzáadott többlet információkat figyelembe véve –  egy 

olyan eljárást kidolgozása, mely lézerszkennelt adatokból levezett terepmodelleken képes 

automatikusan bombakrátereket detektálni. Az eljárás kidolgozása során a fő szempont a valós 

bombakráterek számának minél pontosabb meghatározása volt, a detektált kráterek közelítő 

súlypontjának megjelölésével és megszámlálásával. A módszeremmel a korábbi manuális 

vizuális interpretációt igyekszem kiváltani – erre utal az automatikus kifejezés is – az adott 

területen minimális emberi interakcióval (paraméterek beállítása) történő bombakráter 

azonosítással.  

A vizsgálatok során három mintaterületet használok, amikre Salzgitter (3.3.3 fejezet), 

Rheine1 és Rheine2 (3.2.5 fejezet Rheine járás két mintaterülete) nevekkel hivatkozok. Mivel 

az eredmények megértéséhez szükségesek a mintaterületek terepmodelljei, így ezek a 

 7.4 Eredmények fejezetben találhatók meg. 
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7.2 Módszertan 

A módszertan ismertetése előtt fontosnak tartom az eljárás minősítésének és annak 

fogalmainak bemutatását, hiszen az egyes lépések hatásait, illetve a paraméterek finomítását 

csak ezek ismeretében tudom megtenni. 

Az eljárások minősítésére referencia állományokat hoztam létre, ami a terepmodellen 

fellelhető bombakráterek korábbi tapasztalatokon alapuló szakértői azonosítását és manuális 

digitalizálását jelentette. A minősítés alapját a 6. táblázatban látható tévesztésimátrix 

(confusion matrix) szolgáltatja (HEIPKE ET AL., 1997, BARSI ET AL., 2018). Valós találat (True 

Positive, TP) alatt azokat az azonosításokat értettem, amikor a detektált bombakráter 

súlypontja a manuálisan előállított referencia kráter területére esett. Téves találat (False 

Positive, FP) esetén olyan helyen került egy kráter azonosításra, ahol valójában nincs. 

A referencia kráterek számának ismeretében a kihagyott kráterek (False Negative, FN) száma 

számítható. Valós hamis találat (True Negative, TN) azt az állapotot jelentette, amikor az 

eljárás nem detektált bombakrátert és a referencián sincs, ezekkel a minősítés során nem 

foglalkoztam. 

Ahhoz, hogy ezeket az értékeket különböző mintaterületeken össze tudjam hasonlítani, 

további három minőségi jellemzőt használtam fel. A teljesség (1. egyenlet) a valós találatokra 

fekteti a hangsúlyt, ez a legfontosabb mérőszám, hiszen a legnagyobb problémát a területen 

fellelhető bombák számának alulbecslése jelenti. A helyesség (2. egyenlet) azt mutatja meg, 

hogy a megtalált kráterek hány százaléka bizonyult valóban bombakráternek, míg a minőség 

(3. egyenlet) az eljárás átfogó jellemzésére szolgál, a megtalált kráterek arányát fejezi ki a 

valós, a hamis és a kihagyott detektálások összegének függvényében. 

6. táblázat: Tévesztésimátrix 

 

 

 

 

 

Teljesség =
TP

TP + FN
 (1) 

Helyesség =
TP

TP + FP
 (2) 

Minőség =
TP

TP + FN +  FP 
 (3) 

  Detektálás 

Referencia  

Detektált 

objektum 

Nem detektált 

objektum 

Van objektum TP FN 

Nincs objektum FP TN 
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A következő fejezetben bemutatott módszer minden egyes lépésének két alapvető célja 

volt: egyrészt a detektált kráterek számának növelése, másrészt a hamis találatok csökkentése. 

Ahhoz, hogy az egyes lépések hatásait az eljárás hatékonyságára össze tudjam hasonlítani, nem 

elégedtem meg azzal, hogy csak a legjobb eredmények (legmagasabb TP és legalacsonyabb 

FP) változását vizsgáltam a paraméterek finomítása során, hiszen csak azokat vizsgálva a 

paraméterek kis változásainak hatásai nem lettek volna megfigyelhetők. Az egyes lépésekben 

történő paraméterváltoztatások hatását többszörös – a további beállítások variálásával 

létrehozott – futtatások átlagértékeivel jellemeztem. Például a terepmodell lehetséges 

interpolációs eljárásait vizsgálva teszteltem azt 1-30 simítás és 1-15 cm-es küszöbök 

használata esetén, és a mintaterületre vonatkozó legjobb eredmények mellett meghatároztam 

az átlagos teljességet, helyességet és minőséget is (8. táblázat). 

7.2.1 Terepmodell előállítása 

A terepmodellek három legfontosabb tulajdonsága az adatszerkezet, a geometriai 

felbontás és az interpolációs eljárás, amivel azt létrehozták. Mivel továbbiakban a 

terepmodelleket, mint raszteres képeket dolgozok fel, így az adatszerkezet adott. 

A következőkben bemutatandó eljárásban a terepmodellek felbontása egy paraméter, 

tehát tetszőlegesen változtatható, azonban a módszert elsősorban bombakráterek detektálására 

dolgoztam ki, így az érték megválasztásánál figyelembe vettem a kráterek valós méretét, a 

képfeldolgozás sajátosságait és a futási időt is. Az átlagos bombakráter átmérőjét 10 méterben 

határoztam meg a salzgitteri mintaterület alapján. A 7. táblázatban összefoglaltam, hogy 

különböző felbontású terepmodelleken az egyes kráterek kb. hány pixel kiterjedésűek, a 

terepmodell hány pixelből áll, illetve az eljárás ennek függvényében átlagosan milyen gyorsan 

fut le. A használt számítógép tulajdonságai a 14. 2 fejezetben találhatók meg, az átlagos futási 

időt másodpercben adtam meg, egy tizedes élességgel. A vizsgálat során felbontásonként 1-30 

simítást és 1-15 cm-es küszöböt használtam, tehát összesen 450 iterációt. 

Látható, hogy 5 m-es felbontású DTM-en (36. ábra felső bal kép) a kráterek még 

felismerhetők, azonban azok ~3 pixel nagyságúak (36. ábra alsó bal kép és 7. táblázat) így a 

képfeldolgozás során használandó eljárások (7.2.5-7.2.8 fejezet) nagy valószínűséggel 

eltörölnék azokat. A 10 cm-es felbontású terepmodellen (36. ábra jobb kép) a kráterek 

felismerhetők, azonban azok közel ~8000 pixelt tennének ki, illetve a feldolgozandó 

terepmodell is több millió pixelből állna, ami a futási idő ugrásszerű növekedését 

eredményezné.  
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Az eljárás minősítéséül szolgáló referencia állományoknak megegyező felbontásúnak 

kell lennie a terepmodellekkel; ezeket manuális digitalizálással majd raszterizálással állítottam 

elő (36. ábra alsó képek) a DTM alapján. Megfigyelhető, hogy a terepmodellekhez hasonlóan 

nagyobb felbontás esetén a kráterek élei élesebbek, azok jobban elkülönülnek a 

környezetüktől, illetve a minősítési eljárás is megbízhatóbb (a detektált kráterek középpontját 

egy pixel jelöli, aminek 5 m-es felbontás esetén ~3 pixelnyi területnyi referencia kráterre, míg 

1 m-es felbontás esetén ~79 pixelnyi területre kell esnie, hogy valós találatnak minősüljön). 

A 36. ábra és a 7. táblázat alapján az egy méteres felbontás választottam az eljárás során. 

 

36. ábra: Különböző felbontású terepmodellek részletek (fent) és referencia állományok (lent) a salzgitteri 

mintaterületen (balról jobbra haladva a felbontás: 5,0 m, 1,0 m, 0,5 m, 0,1 m)6 

(M ~ 1:3000) 

  

                                                 
6 A jelkulcs méter egységben, DHHN2016 rendszerben a felső ábrán, míg az alsón a kráterek feketével 
szerepelnek 
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7. táblázat: Különböző felbontású terepmodellek adatai a salzgitteri mintaterületen 

Felbontás 
(m × m) 

Kráter méret 
(pixel) 

Salzgitter 
DTM pixel szám 

Futási idő  
(s) 

0,1 7854 6250000 3328,8 

0,25 1257 1000000  384,9 

0,5 314 250000  43,1 

1,0 79 62500   7,1 

2,0 20 15625   1,4 

2,5 13 10000   1,0 

5,0 3 2500   0,3 

A megfelelő interpoláció kiválasztásához SAGA GIS szoftverrel különböző 

eljárásokkal (INVERSE DISTANCE WEIGHTED, 2003, NEAREST NEIGHBOUR, 2003, 

TRIANGULATION, 2004, NATURAL NEIGHBOUR, 2008, ORDINARY KRIGING, 2008) létrehozott 1 

m-es felbontású terepmodelleken futtattam az eljárásomat. Ennek eredményeit mutatom be  

(a teljesség szempontjából csökkenő sorrendben) a 8. táblázatban, amelyek közül a krigelés 

bizonyult a legjobbnak (mind átlagos, mind legjobb teljességet és minőséget vizsgálva), így 

ezt használtam a későbbiekben. A táblázatban az interpolációk függvényében az átlagos és 

legjobb eredményeket foglaltam össze teljesség, helyesség és minőség szempontjából.  

8. táblázat: Bombakráter-kereső eljárás eredményei különböző terepmodellek esetén a salzgitteri 
mintaterületen 

Interpoláció típusa  
Teljesség 

(%) 
Helyesség 

(%) 
Minőség 

(%) 

Krigelés 
átlag 76,99   97,66 75,85 

legjobb 93,94 100,00 93,94 

Természetes szomszéd 
átlag 73,86   97,67 72,96 

legjobb 90,91 100,00 90,91 

Lineáris interpoláció 
átlag 73,55   97,58 72,61 

legjobb 90,91 100,00 90,91 

Távolsággal 
fordítottan arányos 

súlyozás 

átlag 71,40   95,25 69,12 

legjobb 87,88 100,00 87,88 

Legközelebbi 
szomszéd 

átlag 66,09   98,59 65,82 

legjobb 84,85 100,00 84,85 

Az eljárás tehát működik különböző módszerekkel levezetett terepmodelleken is, sőt a 

felbontás függvényében az átparaméterezhető.  
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7.2.2 Trendfelület képzése  

Az árkok és a bombakráterek kutatása során az első feladatot az jelentette, hogy azt a 

fizikai tényt matematikai módon formába öntsem, hogy ezek az objektumok a felszín 

bemélyedései. Ehhez önmagukban a nyers terepadatok nem megfelelőek, hiszen a felszín 

változatos és közel sem vízszintes sík, így egyszerű magassági osztályozás nem vezetett volna 

eredményre. 

A feladat megfogalmazásának megfelelően a terepmodellből létrehoztam egy 

trendfelületet, amihez képest a mikrodomborzat magassági eltéréseit vizsgáltam. Lokális 

trendfelület létrehozása a rendelkezésre álló terepmodell egyszerűsítését, általánosítását 

jelentette, gyakorlatban a terepmodell simításával állítottam elő. Az eljárás előnye, hogy 

megtartja az adatok fizikai jelentését, tehát valós magassági adatokkal dolgozhattam. 

Munkám során 3 × 3-as átlagoló szűrőt alkalmaztam, mert matematikailag ez volt a 

legegyszerűbb, leggyorsabb, illetve a feladat szempontjából a leghatékonyabb. Az új 

pixelértékek számításához az OpenCV (FILTER2D, 2018) korrelációt, nem pedig konvolúciót 

valósít meg (4. egyenlet). A szűrőt többször futtattam végig a terepmodellen (37. ábra), mivel 

nagyobb méretű szűrők helyett számítástechnikailag érdemes kisebb méretűeket többször 

használni, mint kevesebbszer nagyobbakat (BRADSKI G.- KAEHLER A. 2011). 

���(�, �) =  � ������(�′, �′) × ���( � + �′ − ���ℎ��. �, � + �′ − ���ℎ��. �) (4) 

dst: eredmény kép 
src: forrás kép 

kernel: korrelációs kernel 

anchor: az eredmény pixel relatív helyzete a 
kernelen belül 

x,y: eredeti kép koordinátái 
x’,y’: kernel koordináták 

A simítások számát főként a felbontás és az objektumok méretei határozzák meg; minél 

több pixelből álló objektumok feltöltése a cél, annál több simításra van szükség . A simítások 

számának növelése kezdetben a teljesség növekedéséhez vezetett , majd az optimális érték után 

csökkenést mutatott. Ennek oka, hogy minimális simítás kell ahhoz, hogy a trendfelület 

kialakuljon, így a valódi terephez viszonyított különbségek megjelenjenek, azonban a túlzott 

simítás hatására a nagyon általánossá váló felülethez képest az eredmény túlságosan zajos lesz, 

a különbségképeken az összefüggő területek egyre nagyobb méreteket öltenek, amelyek a túl 

nagy objektumokat eltüntető eljárás következtében törlésre kerülnek. A salzgitteri 

mintaterületen a 12 simítást találtam optimálisnak (37. ábra), így ezzel a paraméterrel mutatom 

be a további lépéseket. 
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37. ábra: 1, 12 és 100 simítás a salzgitteri mintaterületen (M ~ 1:5000) 

7.2.3 Különbségkép készítése 

A simított trendfelületből kivonva az eredeti terepmodellt a bemélyedő objektumok 

pozitív előjelű különbségként jelentkeznek. A negatív értékeket, amelyek a terep feletti 

tárgyakat reprezentálták, nem vettem figyelembe. Az egyes intenzitásértékek a trendfelülettől 

való eltérést fejezik ki méter egységben. A 38. ábrán három különböző simítási érték szerint 

láthatók a különbségképek (minél világosabbak az ábra egyes részei, annál nagyobbak a 

különbségek). A várakozásoknak megfelelően a simítások növelésével a bombakráterek egyre 

jobban kivehetők. 

 

38. ábra: Különbségképek 1, 12 és 100 simítás után (M ~ 1:5000) 

7.2.4 Bináris kép előállítása 

Az eljárás egyik fontos lépése egy olyan határérték meghatározása volt, amely segít 

hatékonyan megkülönböztetni a zajt a cél szempontjából releváns magassági eltérésektől. 

Ehhez különböző küszöbértékek tesztelésével kerestem a maximális valós találatok és a 

minimális hamis találatok számát az adott mintaterületre, majd a megfelelő küszöbérték 

segítségével (salzgitteri mintaterület esetén ez 8 cm volt) bináris képeket hoztam létre, amelyen 

leválogattam a viszonylag nagy magassági eltéréseket (39. ábra). Tapasztalataim azt mutatják, 

hogy a túl kis küszöbértékekkel a képek túl zajosak lesznek, amelyek egyrészt a hamis találatok 
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számát növelik, másrészről a különbségképeken a zaj és a kráterek összeolvadásához, majd 

törléséhez vezethetnek.  

Látható, hogy az 1 cm-es küszöbérték esetén (39. ábra bal kép) az eredmény túl zajos 

lett, míg a 30 cm-es küszöbérték mellett (39. ábra jobb kép) a keresett objektumok 

folytonossága szűnt meg több esetben is. A küszöbérték alapvetően az objektumok 

mélységének függvénye, de az eljárásban a simítások száma is hatással van rá. A simítások 

számának túlzott növelésével hasonló eredmények eléréséhez növelni kell a küszöbértékek 

nagyságát is. Azonos területeket vizsgálva a simítások számának növelésével a futási idő 

rendkívül megnövekszik, így azonos eredmények esetén a legkevesebb simítás – 

legalacsonyabb magassági küszöb az optimális. A továbbiakban ezen a képhármason mutatom 

be az egyes lépések hatásait. Mindhárom terepmodell 12 simítási lépésen esett át, illetve rendre 

1, 8, 30 cm-es küszöböléssel készítettem belőlük a bináris képeket. 

 

39. ábra: Bináris képek 1, 8 és 30 cm-es küszöbértékek használatával (12 simítás esetén) (M ~ 1:5000) 

7.2.5 Kép tisztítása  

Az eljárás során kétszer hajtottam végre képtisztítást, amelynek alapjául az összetartozó 
pixelek számlálása szolgált. A bináris képről először eltűntettem azokat az objektumokat, amik 
méretük alapján biztosan zajnak minősülnek. Ehhez meghatároztam egy értéket, ami 
kifejezhető a keresendő kráterek méretének törtrészeként, illetve megadható egyszerűen 
pixelértékben is. A 40. ábra a 39. ábra letisztított képeit tartalmazza: minden olyan objektumot 
töröltem, ami kisebb, mint 35 pixel (35 m2, ami kb. fél kráternyi terület), hiszen ezek biztosan 
túl kicsik ahhoz, hogy egy krátert reprezentáljanak.  
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40. ábra: 35 pixelnél kisebb objektumok törlése a bináris képekről (M ~ 1:5000) 

Következő lépésként azokat a túl nagy objektumokat töröltem, amik szintén nem 

lehetnek kráterek (41. ábra). A paraméter túl kis értéke esetén akár minden bombakráter méretű 

objektum törlésre kerülhetne, azonban egy maximális érték után nem változik az eredmény, 

hiszen ilyen nagy objektumok (kb. 3-4 kráter területű részek) egyáltalán nem jelennek meg a 

képeken, így törlésüknek sincs szerepük. Látható, hogy a legnagyobb javulás ennél a lépésnél 

a kisebb magassági küszöbértékek esetén állt elő (41. ábra bal kép), míg a nagy küszöbérték 

esetében változás szinte nem is tapasztalható (41. ábra jobb kép). Ez azonban azt is jelenti, 

hogy a nagyobb küszöbértékek alkalmazása eleve jobb alapot szolgáltatott a módszerhez, 

kevesebb felesleges pixelt tartalmazott.  

 

41. ábra: 300 pixelnél nagyobb kiterjedésű objektumok törlése (M ~ 1:5000) 
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7.2.6 Cirkularitás vizsgálata 

Annak érdekében, hogy csökkentsem a hamis találatok számát, megvizsgáltam az 

egyes összetartozó pixelhalmazok alakját, hiszen az előzőekben ismertetett lépések 

végrehajtása után is maradhattak olyan pixelcsoportok az állományban, amelyek az alakjuk 

alapján egyértelműen nem kráterek. A bombakráterek alapvetően körszerű objektumok; a 

cirkularitás (5. egyenlet) megmutatja, hogy az egyes pixelhalmazok mennyire hasonlítanak egy 

szabályos körre (MALLICK, 2015), értéke szabályok kör esetén egy.  

Q =
4πA

��
 

Q: cirkularitás (izoperimetrikus hányad) 
A: terület 
P: kerület 

(5) 

A mintaterületekre vonatkozó cirkularitás értékek vizsgálata során a (42. ábra) nem 
körszerű objektumok törlése egyrészről a teljesség csökkenését, másrészt a helyesség 
növekedését eredményezi, így a kettő együttes vizsgálata a meghatározó, tehát a minőség  
(3. egyenlet) legjobb értékét vettem figyelembe. A teljesség csökkenésének oka, hogy a 
területeken található kráterek nemcsak méretükben, hanem kis mértékben alakjukban is 
eltérnek, főként az átfedő kráterek esetén, így a cirkularitás határérték növelésével a kevésbé 
szabályos objektumok is törlésre kerülnek. 

A cirkularitás lépés helyét is vizsgáltam a teljes folyamat során, hiszen az nem 

egyértelmű, hogy ezt a lépést a következőkben bemutatott morfológiai szűrők után, vagy akár 

a teljes folyamat végén célszerű-e végrehajtani. Az elemzéseim során egyértelművé vált, hogy 

a cirkularitás ellenőrzését még az objektumok méretének és alakjának bármilyen módosítása 

előtt kell végrehajtani.  
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42. ábra: Cirkularitás érték vizsgálata 

A 43. ábrán minden olyan objektum törlésre került a megelőző állományokból, amiknél 

ez az érték kisebb, mint 0,4. Látható, hogy ez a lépés eltüntette a vonalas, illetve szabálytalan 

elemeket is.  

 

43. ábra: 0,4-nél kisebb cirkularitású objektumok törlése (M ~ 1:5000) 
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7.2.7 Morfológiai szűrők használata 

A morfológiai képfeldolgozás a képek struktúra- és alakelemzésén alapul; ekkor a kép 

összehasonlításra kerül egy csúsztatott strukturáló elemmel, amellyel megütköztetve a képi 

objektumok kifejezőbb alakra hozhatók (CSETVERIKOV, 2014). A morfológiai szűrők két 

alapműveletre vezethetők vissza: az erózióra és a dilatációra. Az erózió akkor helyez egy pixelt 

az előtérbe, ha a strukturáló elem minden pontja illeszkedik a képre. Ennek hatására 

lényegében az objektumokat elvékonyítja egy adott mértékben (44. ábra középső kép).  

A dilatáció során az előtér része lesz az adott pixel, ha a kép csupán egyetlen eleme is 

illeszkedik a strukturáló elemre az objektumok megvastagítását eredményezve (44. ábra jobb 

kép. Ezek kombinációja a zárás, amely az objektumokon lévő kis, néhány pixelnyi lyukak 

feltöltésére szolgál (45. ábra bal képpár), egy dilatáció és egy erózió sorozata. A nyitás ennek 

ellentétes művelete, az eróziót dilatáció követi, így a képen megmaradt kis objektumok 

méretének csökkentésére vagy akár eltüntetésére szolgál (45. ábra jobb képpár). A morfológiai 

műveleteket bináris képeken hajtottam végre, de azok értelmezhetők szürkeárnyalatos képeken 

is. 

 

44. ábra: Kiindulási kép (bal), erózió hatása (közép), dilatáció hatása (jobb) 

(OPENCV: MORPHOLOGICAL TRANSFORMATIONS, 2018) 

 

45. ábra: Morfológiai zárás (bal) és nyitás (jobb) hatása  

(OPENCV: MORPHOLOGICAL TRANSFORMATIONS, 2018) 
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Először morfológiai zárást használtam a néhány pixelnyi folytonossági hiányok 

megszüntetésére (46. ábra), majd ezt a megmaradt lyukas objektumok kitöltése követte (47. 

ábra), végül nyitás szolgált a megmaradó kis zajok megszüntetésére, illetve az összeolvadó 

kráterek számának csökkentésére (48. ábra). 

 

46. ábra: Zárás (M ~ 1:5000) 

 

47. ábra: Kitöltés (M ~ 1:5000) 

 

48. ábra: Nyitás(M ~ 1:5000)  
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7.2.8 Távolságtranszformáció 

Az esetlegesen átfedő kráterek azonosításához a távolságtranszformációt alkalmaztam 

(DISTANCE TRANSFORM, 2017). Az eljárás bináris képeken minden pixel esetén kiszámolja 

annak legkisebb távolságát az objektum széléhez viszonyítva. Az érték az objektum 

súlypontjában a legnagyobb, az objektum határvonalát az egyes számok jelzik, az azon kívül 

eső részéken nulla értéket vesz fel (49. ábra). 

 

49. ábra: Bináris kép (bal) és az értékek távolságtranszformáció után (jobb) 

A távolság növelése kezdetben az eredmények javulását hozza (50. ábra) mind 

teljesség, mind helyesség, mind minőség szempontjából. Az optimális érték meghatározásakor 

a minőséget vizsgáltam és a 2,5 értéket határoztam meg a salzgitteri mintaterületre, ennél 

nagyobb érték esetén a detektált kárterek számának csökkenése figyelhető meg.  

A távolságtranszformáció egyrészt segít a kapcsolódó objektumok megkülönböztetésében, 

másrészt újabb szűrésként szolgál a túl kis objektumokra vonatkozóan, hiszen azok a részek, 

amik sugara nem éri el a 2,5 métert törlésre kerülnek.  

A 51. ábrán már a küszöbölt eredmények szerepelnek, ahol azokat az elemeket 

tartottam meg, amelyek legalább 2,5 pixel távolságra (Euklideszi távolság) vannak az 

objektumok széleitől. Az 52. ábrán ezeknek a megmaradt objektumoknak a súlypontjait 

rózsaszínnel jelöltem meg, majd ábrázoltam a referencia képeken, így a detektálás eredménye 

láthatóvá vált.   
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50. ábra: Távolságtranszformáció hatásának vizsgálata 

 

51. ábra: Távolságtranszformáció eredménye(M ~ 1:5000)  

 

52. ábra: Fehér körökkel a referencia, míg rózsaszín pontokkal a detektált kráterek súlypontjai szerepelenek, 

 a rózsaszín számok a TP, a fehérek az FP értékek (M ~ 1:5000)  
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7.3 Eredmények 

Az eredeti paramétereket a salzgitteri mintaterületen alakítottam ki, azonban az 

automatizálható futtatásnak köszönhetően mindhárom területre a paramétereket finomítottam, 

amelynek eredményeit a 9. táblázatban foglaltam össze. Az első oszlopban az eredeti lépések, 

a másodikban a paraméterek már korábban publikált előzetes értékei (NEUBERGER - JUHÁSZ, 

2018b), végül mindhárom terület az optimális paraméterei szerepelnek az egyes 

mintaterületekre. 

9. táblázat: Optimális paraméterek a három mintaterületre 

Lépések 
Előzetes 
értékek 

Salzgitter Rheine1 Rheine2 

Simítások száma 12 12 28 18 

Küszöbérték (cm) 8 8 10 4 

Kis objektumok (m2) 5 35 25 25 

Nagy objektumok (m2) 404 300 200 200 

Cirkularitás 0,03 0,37 0,39 0,60 

Távolságtranszformáció (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 

A 10. táblázatban az eredeti (kék hátterű sorok) és a javított paraméterekkel előálló 

(fehér hátterű sorok) eredmények vehetők össze. Ez alapján elmondható, hogy a paraméterek 

finomításának hatására mindhárom területen növekedett a valós találatok száma (rendre 1, 11 

és 7 kráternyi javulás) és a salzgitteri mintaterületen kívül – ahol már korábban sem volt – a 

hamis találatok száma is csökkent (rendre 0, 1 és 16 kráternyi a javulás).  

10. táblázat: Eredmények a három mintaterületre 

 
Kráterek 

száma 
TP FP 

Teljesség 
(%) 

Helyesség 
(%) 

Minőség 
(%) 

Salzgitter 33 30   0 90,90 100,00 90,90 

Salzgitter 33 31   0 93,94 100,00 93,40 

Rheine1 56 35    5 62,50   87,50 57,40 

Rheine1 56 47   4 83,93   92,16 78,33 

Rheine2 37 27 21 73,00   56,20 46,60 

Rheine2 37 34   5 91,89   87,18 80,95 

A mintaterületek terepmodelljeit (53. és 55. ábra) és a detektálás eredményeit (54. és 

56. ábra) a következőkben mutatom be. 
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53. ábra: Rheine1 mintaterület terepmodellje7 (M ~ 1:4000) 

 

 

54. ábra: Rheine1 mintaterület eredményei8 (M ~ 1:4000) 

                                                 
7 A jelkulcs méter egységben, DHHN2016 rendszerben 
8 Fehér körökkel a referencia, míg rózsaszín pontokkal a detektált kráterek súlypontjai szereplenek, 
 a rózsaszín számok a TP, a fehérek az FP értékek 
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55. ábra: Salzgitter (balra M ~ 1:4000) és Rheine2 (jobbra M ~ 1:8000) mintaterületek9 

 

 

56. ábra: Salzgitter (balra M ~ 1:4000) és Rheine2 (jobbra M ~ 1:8000) mintaterületek eredményei10 

                                                 
9 A jelkulcs méter egységben, DHHN2016 rendszerben 
10 Fehér körökkel a referencia, míg rózsaszín pontokkal a detektált kráterek súlypontjai szereplenek, 
 a rózsaszín számok a TP, a fehérek az FP értékek 
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7.4 Konklúzió 

A 9. táblázat alapján elmondható, hogy a paraméterek főként a kráterek átmérőjének 

függvényében változtak. A Rheine1 (53. ábra) és Rheine2 (55. ábra jobb kép) mintaterületeken 

a kráterek kisebbek voltak a salzgitteri állományhoz képest (55. ábra bal kép), így mind a túl 

kicsi, mind a túl nagy objektumokra vonatkozó értékek módosításával a korábbi 

eredményekhez képest javulást értem el (10. táblázat). A cirkularitás értékében is eltérések 

vannak mindhárom mintaterület esetén, ennek oka, hogy a kráterek nemcsak méretükben, 

hanem alakjukban is különböznek, ami főként az átfedő, illetve a nem zárt krátereknek 

köszönhető. Átfedés nemcsak kráterek között lehetséges, hanem a Rheine1 területen is 

megfigyelhető, hogy a sikertelen kráterdetektálások annak köszönhetők, hogy egyes kráterek 

az útra estek, így azzal együtt törlésre kerültek. A Rheine2 mintaterületen kevésbé jellemzők 

az átfedő kráterek, így nagyobb cirkularitási küszöb volt használható. Az eredményeket 

nagymértékben befolyásolják a mintaterületeken felfedezhető kárterek tulajdonságai. Látható, 

hogy a salzgitteri állomány esetén (55. ábra bal kép) a detektálandó kráterek száma viszonylag 

könnyen meghatározható szabad szemmel a terepmodell alapján (aránymérték alatt átfedő 

kráterek vannak), míg a legkevésbé a Rheine2 mintaterületen válnak el a kráterek a 

környezetüktől, holott mindkét területen a terep maximális szintkülönbsége ~5 méter.   

Az eljárásom hatékonyan működik, ha a kráterek nyomai megfelelően elkülönülnek a 

tereptől: mélységük 0,5-2 méter és átmérőjük 8-15 méter. Abban az esetben, ha a krátereknek 

nincs éles peremük, a terepmodell nem mutat jelentős eltérést a trendfelülethez képest, így a 

detektálás akadályokba ütközik. További nehézségeket okoznak az átfedő és az 

aszimmetrikusan feltöltődött objektumok, illetve az a tény, hogy a kráterek átmérője és 

mélysége között kapcsolat van, így a kis átmérőjű kráterek jellemzően sekélyek. Az eljárás 

elején definiált átlagos kráterekhez képest nagymértékben eltérő (főként az annál több méterrel 

kisebb átmérőjű, vagy több tíz centiméter sekélyebb) objektumok detektálása is kihívást 

jelenthet, így célszerű olyan területeken használni a módszert, ahol azok méretei nem mutatnak 

nagy különbségeket.  
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Módszert dolgoztam ki, ami minden olyan körszerű objektum automatikus 

detektálására alkalmas raszter szerkezetű terepmodellen, amelynek magassági eltérése van a 

környezetéhez képest. Mivel LiDAR adatokon alapuló domborzatmodelleket használ az 

eljárás, ezért az egyéb adatgyűjtő módszerekkel ellentétben a vegetációval fedett területeken 

is hatékonyan alkalmazható. A kutatás szempontjából ez kiemelten fontos, mert a XX. századi 

katonai objektumok maradványai jellemzően erdős területeken maradtak fent. Az ismertetett 

módszer alapvetően mélyedések detektálására lett kidolgozva, de a magassági küszöbérték 

(7.2.3 fejezet) előjelének megváltoztatásával szabályos kiemelkedések (például páncélkupolák 

vagy sírhalmok) megtalálására is alkalmas. 

A fejlesztés C++ nyelven, kizárólag nyílt forráskódú függvénykönyvtárak (OpenCV) 

felhasználásával történt. Ennek előnye a függvények teljes körű nyilvánossága (nincsenek 

fekete doboz műveletek), szabad felhasználása, átírhatósága és tetszőleges 

paraméterezhetősége. A saját fejlesztésű programnak köszönhetően az egyes paraméterek és 

azok kombinációi automatizáltan tesztelhetők, az így szerzett tapasztalatok felhasználásával 

az eredmények folyamatosan javíthatók.  

7.5 Kitekintés, polgári alkalmazhatóság 

A különböző geomorfológiai kutatásokban, különös tekintettel a karsztos területek 

leírásához, diagnosztizálásához sokszor a töbrök vizsgálata jelenti az alapot. Az egyedi 

morfometriai jellemzők (terület, kerület, mélység, kerekítettség, kompaktság, megnyúltság, 

mélység-átmérő arány, hossztengely azimutja) és a területi tulajdonságok (töbörszám, 

töbörsűrűség, töbrösödési arány) együtt adják meg a vizsgált terület leírását.  

A kidolgozott eljárást töbrök detektálására is használtam. Mivel a célobjektumok 

mérete jelentősen eltért a bombakráterektől, ezért a törlendő kis és nagy objektumok nagyságát 

és  a cirkularitás mértékét megváltoztattam, illetve a távolságtranszformáció lépést elhagytam. 

Meghatároztam a mintaterületen található töbrök egy-egy belső pontját, majd ezeket 

összevetve a DTM lokális minimum pontjaival azonosítottam a töbrök legmélyebb pontjait. 

Ezeket kiindulási adatként felhasználva, egy korábban publikált (LÁTOS ET AL., 2016) 

feldolgozási eljárást teszteltem, ami töbrök peremvonalainak meghatározását teszi lehetővé.  

A publikált módszer félautomatikus, a szerzők a töbrök mélypontjait manuálisan határozták 

meg. Habár a mélypontok meghatározását sikerült automatikusan megoldanom, a publikált 

eljárás nem tudta a tesztterületen elhelyezkedő töbröknek mindegyikét lehatárolni (57. ábra). 

Valószínűleg a két eljárás együttes vizsgálata és finomhangolása tenné lehetővé a töbrök 

peremvonalainak automatikus meghatározását. 
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57. ábra: Töbörazonosítás jósvafői mintaterületen; az algoritmus által azonosított töbör-pontok (sárga körök) 

és kiválasztott mélypontok (*) és a töbrök peremvonala (M ~ 1:8000) 

IV. TÉZIS 

Magasságeltéréseken alapuló módszert dolgoztam ki körszerű objektumok automatikus 

detektálására LiDAR-ból levezetett terepmodelleken. 

IV. Tézist alátámasztó saját publikációk 

Neuberger H. - Juhász A. - Kruse C. (2017): Automatic detection of World War II objects 
based on air-borne LiDAR data. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a 
térinformatikában VIII., pp. 259‒265. Debrecen. ISBN: 978-963-318-638-1 

Neuberger H. - Juhász A. (2018a): Automatikus objektumrekonstrukció DTM 
felhasználásával. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX., pp. 
261–268. Debrecen. ISBN: 978-963-318-723-4 

Juhász A. - Neuberger H. (2018b): Automatic identification of bomb craters and their 
potential location. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft - 
(Publikálásra leadva) 
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7.6 Lövészárkok detektálása 

A 7.2 fejezetben ismertetett detektáló eljárás fejlesztését párhuzamosan két 

környezetben hajtottam végre, egyrészt ArcGIS használatával, másrészt C++ nyelven 

programoztam le az automatikus eljárást. A saját fejlesztésem előnye a kereskedelmi 

megoldással szemben a manuális memóriakezelésen (terepmodelleknek a szükséges memória 

lefoglalása, majd feldolgozás után a memória felszabadítása) túl, hogy az parancssorból 

hívhatható, így a paraméterek tesztelése és az eljárás minősítése is automatizáltan történhet, 

lehetővé téve szélesebb körű vizsgálatokat. A nyílt forráskódú függvények továbbá 

tetszőlegesen átírhatók és bővíthetők, így azokat a saját céljaimnak megfelelően 

módosíthattam. Ezzel szemben az ArcGIS modellek tesztelése nehézkesebb, azonban a 

fejlesztés kezdeti szakaszában nagy könnyebbséget jelent, hogy ezzel a feladat megoldásához 

nem kell a programozási kihívásokkal szembe nézni. A grafikus felhasználói felület 

megkönnyíti a program és az eljárások megértését, a ModelBuilder az eljárások 

sorrendjének megjelenítésével teszi egyszerűbbé a teljes módszer áttekintését. Habár számos 

lépés a ModelBuilder segítségével automatizálható, a képtisztítási és a vektorizálási 

lépések nem, így az automatikus objektumdetektálásra nem használható. 

Mivel már az automatikus eljárást bombakráterek detektálására részletesen 

bemutattam, így a következőkben egy olyan lépéssort mutatok be, amihez kizárólag 

térinformatikai szoftvert használtam fel katonai védelmi célokból létesített vonalas objektum 

detektálásához. 

A lövészárkok formája és nagysága eltér a kráterektől, de a feldolgozás alapelgondolása 

hasonló volt. A cél ez esetben a vonalas objektumok megtartása a felületjellegű elemek törlése 

mellett, lényegében a korábban bemutatott eljárás inverzét kellett végrehajtanom. Felület 

jellegűnek az olyan objektumokat tekintem, amelyek több 10 pixel kiterjedésűek és nem igaz 

rájuk, hogy az egyik irányban a kiterjedésük nagyságrendekkel nagyobb, mint a másikban – 

ahogy ez a vonalas létesítményeknél megfigyelhető. 

A módszer első lépését ismételten a terepmodell előállítása – ebben az esetben a 

flögelni mintaterületen (3.3.3 fejezet) – és trendfelület képzése jelentette, majd a küszöbölés 

következett (58. ábra), végül a kis objektumok törlése zárja a bombakráter detektálással 

megegyező lépések sorát. Ebben az esetben a cirkularitás vizsgálatnak, az objektumok 

kitöltésének és a távolságtranszformációnak nem volt szerepe, hiszen ezúttal nem körszerű 

objektumok detektálása volt a cél. 
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58. ábra: Bal oldalon a terepmodell, jobbon a küszöbölt kép látható (9 simítás és 6 cm-es küszöb, M ~ 1:3000)11 

A lövészárkok 1 m-es terepmodellen 1-2 pixel széles objektumok, így például a 

morfológiai nyitás művelete egyszerűen törölné azokat. Ennek feloldására lövészárkok 

detektálásához egyrészt nagyobb felbontású – fél méteres – terepmodelleket használtam, 

másrészt módosítottam az egyes szűrőket. Először az 5 pixelnél kisebb objektumokat töröltem, 

majd dilatációt használtam, amely az árok szélességének növekedéséhez vezetett (59. ábra). 

 

59. ábra: 5 pixelnél kisebb elemek törlése és dilatáció (M ~ 1:3000) 

                                                 
11 A jelkulcs méter egységben, DHHN2016 rendszerben 
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Új lépésekre az árkok speciális tulajdonságai miatt volt szükség. Az árkok olyan 

vonalas objektumok, amelyeknek jellegzetes cikcakk alakja van, így megkülönböztethetők a 

terepen található különböző vonalas létesítményektől, például az utaktól vagy a töltésektől.  

Következő lépésként a raszter képet az ArcScan modul segítségével vektorizáltam (60. ábra 

bal kép), majd az öt méternél rövidebb elemeket (60. ábra jobb kép).  

 

60. ábra: Vektorizálás (rózsaszín vonalak) és az 5 méternél kisebb objektumok törlése (M ~ 1:3000) 

A megmaradt vonalas objektumokat a töréspontjaik mentén feldaraboltam és a 10 

méternél hosszabb – feltehetően utakat ábrázoló – részeket töröltem és az látható eredményt 

kaptam.(61. ábra).  

 

61. ábra: Lövészárok detektálása ArcGIS felhasználásával (M ~ 1:3000) 
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V. TÉZIS 

Magasságeltéréseken alapuló módszert dolgoztam ki katonai védelmi célokból 

létesített vonalas objektumok terepmodelleken történő automatikus detektálására 

térinformatikai környezetben. 

V. Tézist alátámasztó saját publikációk 

Neuberger H. - Juhász A. - Kruse C. (2017): Automatic detection of World War II objects 
based on air-borne LiDAR data. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a 
térinformatikában VIII., pp. 259‒265. Debrecen. ISBN: 978-963-318-638-1 
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8. Bombázottsági kockázati térkép készítése 

8.1 Bevezetés 

A bombázottsági kockázati térkép egyfajta tematikus térkép, amely egy vizsgált 

területen fellelhető bombakrátereket és azok környezetét ábrázolja, hangsúlyozva a 

potenciálisan veszélyt jelentő területeket (SZIKSZAI, 2018). Alapvető funkciója, hogy 

tájékoztasson a különböző veszélyességű részterületek térbeli eloszlásáról. Ez megtörténhet a 

bombakráterektől mért távolságok súlyozásával (KRUSE ET AL., 2018), azonban régészetben, 

roncskutatásban, illetve a tűzszerész gyakorlatban is döntően a szabályos négyzet vagy téglalap 

felosztást használják a terepi munkákban.  

Célom, hogy olyan bombázottsági kockázati térképet állítsak elő, ami figyelembe veszi 

a későbbi potenciális felhasználókör igényeit és gyakorlatát. Ennek megfelelően egy 

skálázható eljárás kidolgozása szükségszerű, hiszen egyrészt a feladat lehet országos 

kiterjedésű terület ábrázolása veszélyesség szempontjából – ekkor a kilométer nagyságú rácsok 

a célravezetők – másrészt egy lokális bombamentesítés terület-, idő- és költségkalkulációjához 

használható fedvény készítése – ekkor a több 10 méteres rácsméret a megfelelő. Automatikus 

eljárás kidolgozása a célom, amely során LiDAR állományokból minimális emberi 

interakcióval kockázati térképet állítok elő. Ez nagyszámú kráter megbízható azonosítását, 

térképezését – amelyhez a már korábban bemutatott automatikus bombakráterdetektálást 

használtam fel – és a kráterek környezetének vizsgálatát jelenti. A végtermék egy térkép vagy 

fedvény, amelyen az egyes területek veszélyesség szempontjából vannak osztályozva és 

színezve: zölddel a bombamentes, pirossal a több krátert tartalmazó, sárgával a bizonytalan 

területek kerülnek megjelölésre. 

8.2 Módszertan 

A kockázati térképet a rendelkezésre álló terepmodell fedvényeként állítom elő, amin 

három veszélyességi osztályt különböztetek meg eltérő színekkel (62.  és 63. ábra)Zölddel a 

krátermentes területeket, pirossal a több mint egy krátert tartalmazó területeket jelöltem meg. 

Sárgára azokat a területeket színeztem, amelyeket pontosan egy kráter volt található. Emellett 

biztonsági megfontolások miatt, a piros területek szomszédjait is így ábrázoltam. Továbbá, ha 

egy sárga egység szélén (pl. a terület külső 10 %-a) helyezkedett el egy detektált kráter, akkor 

ebben az esetben a szomszédos területre is kiterjesztettem a jelölést. A fedvény elkészítése 

során minden esetben a biztonságra törekedtem, hiszen mind a kráterek kutatásában, mind a 

kockázati térképek elkészítése során kevesebb problémát okoznak a hamis találatok, mint a 

térképezetlen objektumok.  
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Az általam fejlesztett szoftver lehetőséget biztosít tetszőleges felbontású kockázati 

térkép előállítására a lokálistól a regionálison át az országos szintig terjedő céloknak 

megfelelően. Mivel a fedvény felbontása csak egy paraméterként jelenik meg a programban, 

így kezeltem azokat az eseteket is, amikor a kiválasztott kockázati térkép rácselemnagysága 

nem összeegyeztethető az adott szelvény méretével (63. ábra jobb kép). A Salzgitter terület 

egy 250 × 250 m-es kivágat, ahol a 100 m-es felbontású kockázati térkép elkészítése 

értelemszerűen nehézségekbe ütközik. Az algoritmus azonban bármilyen méretű szelvény és 

felbontás kombinációt képes kezelni néhány megkötéssel. 

A kockázati térkép felbontása a hagyományos térképészeti felbontás elveit követi, az 

egyes rácselemek minél nagyobbak, annál kisebb felbontást értek alattuk, hiszen ugyanaz a 

terület ekkor kisebb részletezettségű fedvényként áll elő. Ennek megfelelően a felbontás nem 

lehet negatív, azonban felhasználói hibák előfordulhatnak; ekkor a program figyelmeztet erre 

és kéri a valós felbontást, továbbá a kockázati térkép legkisebb felbontása a szelvény 

nagyságával egyezik meg. Például, ha egy 500 m-es felbontást szeretnék egy 250 × 250-es 

területen, akkor a felbontás automatikusan 250-re változik.  

A 63. ábra jobb képének megfelelően, ha a szelvény területe nem osztható 

maradéktalanul a felbontással, akkor a szelvény közepén történik a vizsgálat, a széleket 

arányosan kihagyva. Ezek a részek amúgy is bizonytalanok, hiszen csak a szomszédos 

szelvényekkel együttesen vizsgálva kapható meg a tökéletes eredményt. 

8.3 Eredmények 

Az eljárás eredményei, végtermékei a különböző felbontásban elkészített kockázati 

térképek (62.-65. ábra), illetve az azokat összehasonlító 11. táblázat. 

  

62. ábra: 10 és 25 m-es felbontású kockázati térkép Salzgitter mintaterületen (M ~ 1:4000) 
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63. ábra: 50 és 100 m-es felbontású kockázati térkép a Salzgitter mintaterületen (M ~ 1:4000) 

 

 

64. ábra: 50 m-es felbontású kockázati térkép Rheine1 mintaterületen (M ~ 1:4000) 
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65. ábra: 50 m-es felbontású kockázati térkép Rheine2 területen (M ~ 1:4000) 

11. táblázat: A különböző veszélyességű területek részaránya a felbontás tekintetében 

 
10 m-es 

felbontás 
25 m-es 

felbontás 
50 m-es 

felbontás 
100 m-es 
felbontás 

 
Piros 

% 
Sárga 

% 
Piros  

% 
Sárga 

% 
Piros  

% 
Sárga 

% 
Piros  

% 
Sárga 

% 

Salzgitter 0,2 15,8 6,0 36,0 28,0 44,0 50,0 50,0 

Rheine 1. 0,1 10,1 1,7 25,4 20,8 43,0 55,6 44,4 

Rheine 2. 0,0 3,0 0,3 9,4 6,1 26,0 18,4 47,9 
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8.4 Konklúzió 

A kockázati térkép elkészítésének fontos paramétere a fedvény megfelelő felbontása. 

Három mintaterületen több felbontást is kipróbáltam 10 métertől 100 méterig (62. ábra és 63. 

ábra), amelyek közül az 50 méterest ítéltem a legcélravezetőbbnek. A 10 méteres méret ellen 

szól, hogy egy bombakráter átmérője kb. 10 méter, így nagyon kicsi az esélye, hogy egy 

területegységre több kráter essen. Ennek megfelelően ez a felbontás megnehezíti a területek 

megkülönböztetését veszélyesség szempontjából, sőt az egyes kráterek önálló kis szigeteket 

alkotnak azt a téves képzetet nyújtva, hogy közöttük a területek biztonságosak (62. ábra bal 

kép). Ekkora objektumméret esetén elmondható, hogy ez a felbontás a módszer felső határa, 

hiszen ennél nagyobb felbontás esetén a fedvény készítése értelmét veszti, a kráterek pontszerű 

ábrázolása hasonló eredményre vezetne.  

A 11. táblázat soraiban az egyes területekről készült kockázati térképek jellemzői 

hasonlíthatók össze. Látható, hogy 10 m-es cellaméret esetén a piros területek alig jelentkeznek 

(mindhárom esetben kevesebb, mint 1%), sőt a javasolt átvizsgálandó terület (piros és sárga 

részek együtt) Salzgitter esetén kevesebb, mint 16%. A cellaméret növekedésével a 

vizsgálandó területek nagysága folyamatosan növekszik, mind a sárga, mind a pirossal jelölt 

veszélyes területek esetén. 100 méteres felbontás esetében (63. ábra jobb kép) viszont már 

viszonylag nagy, veszélyesnek ítélt területek álltak elő, ami fokozott biztonsági szempontból 

akár indokolt is lehet. Azonban ez jóval nagyobb költséget is jelent, tekintettel a bombakeresés 

gyakorlati megvalósítására. Ezeket a szempontokat figyelembe véve egy terület 

bombamentesítéséhez az 50 m-es felbontást tartom a megfelelőnek, míg egy országos vizsgálat 

esetén ennél jóval kisebb, akár km-es felbontás a célravezető. 

Kidolgoztam egy olyan eljárást, ami LiDAR adatokból – a korábban bemutatott 

bombakráter detektáló eljárás eredményeit felhasználva – bombázottsági és kockázati térképet 

állít elő automatikusan. Az egyes lépések során használt paraméterek optimalizálásakor 

figyelembe vettem a vizsgált terület nagyságát, a kockázati térkép felbontását és funkcióját, a 

kutatott objektumok jellemző méreteit, továbbá kitértem a térképezés szempontjából speciális 

esetekre is. Az eljárás skálázható, így a későbbiekben az felhasználható nagyobb területek 

bombamentesítésének idő- és költségkalkulációjához vagy országos területű veszélyességi 

térkép előállításához is. 
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A programot C++ nyelven írtam és munkám során csak szabadon hozzáférhető és nyílt 

forráskódú OpenCV (OPENCV, 2018) függvényeket használtam fel. A program egy átlagos 

asztali számítógépen néhány másodperc alatt (a sebesség főként a számítógép paramétereitől, 

illetve a feldolgozandó terület nagyságától függ) tetszőleges terepmodellen megtalálja a 

bombakrátereket és abból kimenetként egy kockázati térképet állít elő.  

8.5 Kitekintés, polgári alkalmazhatóság 

A fentiekben bemutatott, speciálisnak tekinthető alkalmazási terület mellett, az eljárás 

vagy annak egyes alkotóelemei felhasználhatók több olyan területen, ahol pontfelhőkből – 

feladatspecifikus leválogatás, ritkítás, illetve lokálisan előforduló magasságkülönbségekkel 

rendelkező objektumok detektálása után – meghatározott objektumok térbeli eloszlásának 

vizsgálata a feladat. Ilyen lehet a karsztos területeken megfigyelhető töbrök, égitestek kráterei, 

vagy akár kátyúk térképezése, és abból kockázati térkép jellegű termékek készítése; például 

útállapot felmérésének támogatása a kátyúk detektálásával, és a rosszminőségű utak kockázati 

térképezésével. A kockázati térképet előállító komponens azonban nem csak az általam 

korábban bemutatott eljárások kiegészítése, hanem önálló szoftverként is működhet. 

Amennyiben más módszerrel előállított, akár manuálisan digitalizált objektumok állnak 

rendelkezésre, az eljárás ezekből is képes hasonló végterméket előállítani a feladat 

függvényében. 

VI. TÉZIS 

Automatizált eljárást dolgoztam ki, amely LiDAR adatokból bombázottsági kockázati 

térképet állít elő. 

VI. Tézist alátámasztó saját publikációk 

Neuberger H. - Juhász A. (2018b): Világháborús bombakráterek automatikus térképezése. 
Geodézia és Kartográfia, 70(5) pp. 28–31. DOI: 10.30921/GK.70.2018.5.4 

Juhász A. - Neuberger H. (2018b): Automatic identification of bomb craters and their 
potential location. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft - 
(Publikálásra leadva) 
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9. Összefoglalás 

Számos tudományos szakterület esetében jelentkezik alapvető kihívásként bizonyos, 

jól definiálható geometriai jellemzőkkel rendelkező objektumok lehatárolása, azonosítása és 

modellezése. A II. világháborút érintő műszaki jellegű kutatásokban ez a különböző katonai 

objektumok vagy azok fennmaradt nyomainak térképezését jelenti. A mai adatgyűjtési 

technológiáknak köszönhetően a feldolgozandó adatok mennyisége jelentős, így már 

önmagában a kezelésük is kihívást jelent. Ennek megfelelően a kutatásom célja nagy 

mennyiségű, akár országos kiterjedésű LiDAR (Light Detection and Ranging) adatokból 

levezetett terepmodelleken bombakráterek automatikus detektálása volt, hadtörténeti 

rekonstrukció támogatásához és kockázati térkép előállításához.  

Kutatásom során bizonyítottam, hogy a LiDAR technológia hatékonyan használható 

lövészárkok és bombakráterek felderítésére. A technológia előnye, hogy a lézersugarak 

képesek a növényzeten áthatolni, így az erdős területeken is használható. Az archív légifotókon 

alapuló eljárásokhoz képest ez nagy előrelépés, hiszen az erdők képesek konzerválni a 

világháborús objektumokat, illetve nyomaikat.  

Kidolgoztam egy módszert, ami akár egy országos méretű területről automatikusan 

leválogatja azokat a részeket, ahol nagy valószínűséggel katonai objektumok vagy azok 

nyomai találhatók. Az általam fejlesztett eljárás OSM (OpenStreetMap) adatokból kigyűjti az 

erdővel borított területeket, ezekből maszkokat készít, amelyek felhasználhatók a LiDAR 

állományok méretének – azaz a feldolgozandó adatmennyiség – jelentős csökkentésére.  

Ezeken a területeken a pontfelhők mérete nagymértékben csökkenthető az adaptív 

eljárássommal, amely változatos domborzat esetén nagyobb, míg közel sík felszín esetén 

kisebb pontsűrűséget tart meg. Ennek megfelelően a katonai objektumok továbbra is 

azonosíthatók, modellezhetők maradnak, viszont a pontfelhők mérete jelentősen lecsökken a 

felesleges adatok elhagyásával. 

A pontfelhőkből levezetett raszteres terepmodellek olyan speciális digitális képek, 

amelyek minden pixele egy-egy magassági értéket rögzít. Ezeket felhasználva kidolgoztam 

egy módszert bombakráterek automatikus detektálásra, mely a paraméterek módosításával 

vonalas katonai létesítmények felderítése is alkalmas. A kutatásom eredményeképpen 

bombázottsági kockázati térképet állítottam elő, ami nagymértékben segítheti a még feltáratlan 

területek bombamentesítését. Az eljárásokat OpenCV/C++ környezetben és ArcGIS 

térinformatikai szoftverrel párhuzamosan fejlesztettem.  

Habár a témám főként hadtörténeti jellegű, az általam kidolgozott módszerek általános, 

építőmérnöki célokra is használhatók, amelyekre minden esetben példát is mutattam. 
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10. Summary 

Many research projects are based on detecting and modelling objects with similar 

geometry. During the World War II technical examinations, this task is to map military objects 

or their remained marks. Thanks to the state-of-the-art data acquisition technologies, there is 

large amount of available data are to be processed, but even their handling is a huge challenge. 

Therefore the aim of my research is to detect bomb craters on nationwide digital terrain models 

– which were derived from LiDAR (Light Detection and Ranging) point clouds – in an 

automatic way for military history reconstructions and for creating risk maps. 

During my research I proved that LiDAR technology can be used efficiently to detect 

fire trenches and bomb craters. Since laser beams can penetrate through the vegetation, this 

technology can be applied even in forested areas. Compared to methods based on archive 

photos, this is a remarkable advantage, since the forest can preserve the WWII objects and 

their remains. 

I developed a method, which is capable of automatically selecting areas from a 

nationwide database, where military objects can be found with high probability. My procedures 

select and create masks from forested areas based on OSM (OpenStreetMap), which can be 

used to reduce the amount of LiDAR data and hence the processing time. 

In these areas, the sizes of the files can be further decreased by my adaptive point cloud 

reducing method. This procedure keeps more points where the relief varies and deletes many 

points where the terrain is almost plane. Accordingly, the military objects still can be detected 

and modelled, but the size of the point cloud can be decreased significantly by eliminating the 

unnecessary data. 

The raster terrain models from the LiDAR data can be processed as special digital 

images which has height information as pixel values. I developed a method based on these 

height information for detecting bomb craters automatically and, by changing the input 

parameters, the linear military objects can also be identified. As additional result, I created risk 

maps based on the detected bomb craters, which can support sweeping of the bombs.  

I developed the procedures parallel in OpenCV/C++ environment and ArcGIS software. 

Even though my research is based on military objects, my procedures can be used for 

general civil engineer purposes as well, such examples are also presented. 
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11. Tézisek 

 

I. Igazoltam, hogy a LiDAR adatokból levezetett terepmodell alkalmas hadtörténeti célú 

rekonstrukció támogatására. Módszert dolgoztam ki a LiDAR adatok térinformatikai 

környezetben történő hatékony feldolgozására és integrálására a rekonstrukciós folyamat 

egyes szintjein (környezeti-, objektum- és eseményrekonstrukció). 

 

II. Eljárást dolgoztam ki, amely alkalmas országos kiterjedésű LiDAR állományokból 

potenciálisan bombakrátereket tartalmazó területek lehatárolására hadtörténeti rekonstrukció 

támogatásához. 

 

III.  Eljárást dolgoztam ki a LiDAR pontfelhők pontszámának adaptív csökkentésére, mely 

alkalmas a terep karakterisztikus pontjainak megőrzésére. 

 

IV. Magasságeltéréseken alapuló módszert dolgoztam ki körszerű objektumok 

automatikus detektálására LiDAR-ból levezetett terepmodelleken. 

 

V.  Magasságeltéréseken alapuló módszert dolgoztam ki katonai védelmi célokból 

létesített vonalas objektumok terepmodelleken történő automatikus detektálására 

térinformatikai környezetben. 

 

VI.  Automatizált eljárást dolgoztam ki, amely LiDAR adatokból bombázottsági kockázati 

térképet állít elő. 
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12. Rövidítések és külföldi kifejezések jegyzéke 

ALM Airborne Laser Mapping légi lézerszkennelés 

ALS Airborne Laser Scanning légi lézerszkennelés 

BNPI  Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 

CNN Convolutional Neural Network konvolúciós neurális hálózat 

CV Computer Vision számítógépes látás 

DARPA The Defense Advanced Research 
Projects Agency 

Fejlett Védelmi Kutatási Projektek 
Ügynöksége 

DDM  digitális domborzatmodell 

DEM Digital Elevation Model digitális magassági modell 

DHH92 Deutsche Haupthöhennetz Német Magassági Főhálózat 

DSM Digital Surface Model digitális felszínmodell 

DSZM  digitális szintvonalmodell 

DTM Digital Terrain Model digitális terepmodell 

DVR  Déli Határvédelmi Rendszer 

EOV  Egységes Országos Vetület 

ETRS European Terrestrial Reference System Európai Földi Vonatkoztatási Rendszer 

 first pulse/first return első visszaverődés 

GIS Geographic Information System térinformatika 

GNSS Global Navigation Satellite System globális helymeghatározó rendszer 

 grid négyszögrács 

HALOE High Altitude LIDAR Operations 
Experiment 

LiDAR műveleti kísérlet nagy magasságban 

HIM  Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

IDE Integrated Development Environment Integrált fejlesztői környezet 

INS Inertial Navigation System inerciális rendszer 

landuse  földhasználat 

 LAS Dataset referencia a las-ra 

LADAR Laser Detection and Ranging lézerszkennelés 

 last pulse/last return utolsó visszaverődés 

LiDAR Light Detection and Ranging lézerszkennelés 

 Marked Point Process jelölt pontok módszere 

MOLA Mars Orbiter Laser Altimeter Mars körül keringő lézeres altiméter 

NRW North Rheine-Westphalia Észak-Rajta-Vesztfália 

OpenCV Open Computer Vision Library nyílt forráskódú számítógépes látást támogató 
függvénykönyvtár 

OSM Open Street Map szabadon hozzáférhető térkép 

PCD Point Cloud Data pontfelhő adatcsere formátum 

PCL Point Cloud Library pontfelhő feldolgozó könyvtár 

RTK Real Time Kinematic  

TIN Triangulated Irregular Network háromszögrács 

UAV Unmanned Aerial Vehicle pilóta nélküli repülőgép 

UTM Universal Transverse Mercator  
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14. Mellékletek 

14.1 Kiindulásként felhasznált alkalmazások és komponensek 

Ebben a fejezetben összefoglalom a kutatás során használt és disszertációmban 

hivatkozott szoftvereket, függvénykönyvtárakat és azok alkalmazási területeit. 

ArcGIS 10.4.1 

Az ArcGIS (ARCGIS, 2018) egy komplex térinformatikai szoftver, amelyet az ESRI 

fejleszt. Képes bonyolult térbeli elemzésekre, melyek az adatok gyorsabb megértését, valamint 

az ezekre épülő térbeli döntés meghozatalát segítik. Az eredmények kartográfiai minőségű 

térképeken jeleníthetők meg a hozzátartozó adatbázisokkal együtt. Az ArcGIS Desktop több 

egységből álló szoftvercsomag, amelyek közül az ArcMap (térképkészítés, szerkesztés, térbeli 

elemzések) és az ArcScene (térbeli megjelenítések, animációk) programokat használtam.  

Az ArcGIS része a ModelBuilder, (ARCGIS MODELBUILDER, 2018) amivel az 

egyes lépések, lekérdezések automatizálhatók. Egy teljes munkafolyamat az adatok 

beolvasásától a feldolgozásán át egészen a megjelenítésig végrehajtható felhasználói 

beavatkozás nélkül. A térinformatikai lekérdezésekhez ArcGIS-t csak ModelBuilder 

felhasználásával kezeltem, ami lehetőséget nyújtott számomra, hogy saját toolboxot létrehozva 

ugyanazt a folyamatot több állományon végezzem el.  

Az ArcGIS a pontfelhők feldolgozására kétféle lehetőséget biztosít. Egyrészről a 

LAStools beépülő moduljai használhatók, akár a ModelBuilder segítségével a 

feldolgozás teljesen automatizálható. Másrészről az ArcGIS is nyitott a pontfelhő-feldolgozás 

irányába. A LAS Dataset-ek (ARCGIS LAS DATASET, 2018), a las állományokra mutató 

referenciák teszik lehetővé a számítógépen megtalálható las fájlok hozzáférését és 

feldolgozását, ami hatékony megoldás memóriafelhasználás és futási idő szempontjából. Nem 

használtam ki azonban az ArcGIS pontfelhő feldolgozó lehetőségeit, mivel a kutatásomhoz a 

pontfelhőkhöz pont szintű hozzáférésre volt. 

CloudCompare 

Szabadon hozzáférhető 3D pontfelhő- és modellfeldolgozó szoftver, amelyet főként 

terepen felmért pontok és LiDAR pontfelhőből levezett terepmodell összehasonlítására, 

kivágatok készítésére és pontfelhő konvertálásra használtam (CLOUDCOMPARE, 2018).  
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FugroViewer  

Szabadon hozzáférhető 3D-s LiDAR állományokat feldolgozó szoftver, amely a 

pontfelhő különböző megjelenítése (magasság, intenzitás, színezettség, osztályozás, 

visszaverődések száma) mellett TIN szerkezetű megjelenítésre, továbbá profilok készítésére 

és távolságok mérésére is alkalmas (FUGROVIEWER, 2018). Egyértelmű előnye, hogy 

egyszerűbb pontfelhő megjelenítést teszt lehetővé, mint a LAStools. 

GitLab 

A GitLab egy nyílt forráskódú verziókövető szoftver, ami a szoftverfejlesztés során 

segít a kódok és egyéb fájlok egyes verzióinak karbantartásában több felhasználó esetén is 

(GITLAB, 2018). A kutatásom során főként az egyes működő verziók elkülönítésére, biztonsági 

mentésre használtam, illetve kihasználtam a szerveren tárolás azon előnyét, hogy így több 

számítógépről, távolról is hozzáférhettem és szerkeszthettem a munkámat. 

LAStools 

A Martin Isenburg (rapidlasso GmbH) által fejlesztett LAStools szoftvert alapvetően 

a pontfelhő megjelenítésére, konvertálására, feldarabolására, kivágat készítésére, előzetes 

terepmodell készítésére használtam. Szabadon hozzáférhető nyílt komponensei mellett zárt 

moduljai is használhatók oktatási/kutatási célokra, Az utóbbiak 1,5 millió pont felett 

korlátozásokkal működnek (LASTOOLS LICENCING, 2018), például terepmodellek torzítását és 

a koordináták módosítását eredményezik. Mivel a legtöbb eljárás pontos leírása nem nyilvános, 

illetve saját szoftver fejlesztését tűztem ki célul, így a LAStools limitált verziója számomra 

bőven elegendő volt a kezdeti lépésekhez.  

MATLAB 

A Mathworks által fejlesztett MATLAB egy programozási nyelv és egy fejlesztési 

környezet, amely főként a mérnököket támogatja mindennapi, alapvetően mátrixkezeléseket 

igénylő problémák megoldásában (MATLAB, 2018). Kutatásom elején a pontfelhőket, mint 

hatalmas mátrixokat ezzel a szoftverrel dolgoztam fel, később azonban a hatékonyság növelése 

érdekében minden kódomat átírtam C++ nyelvre.  

OpenCV 

Az OpenCV (Open Computer Vision Library) szabadon hozzáférhető 

függvénykönyvtár, amely C++ nyelven íródott. A legegyszerűbb képfeldolgozó 

algoritmusoktól kezdve a gépi látást támogató eljárásokon át egészen a mélytanulás (deep 

learning) témakörét felölelő megoldásokat nyújt. A függvénykönyvtár fejlesztése során a 

hatékony számítási teljesítmény és a valós idejű képfeldolgozás az elsődleges szempont. 

Függvényei C++, Python és Java nyelveket hívhatók meg. 
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PCL 

A PCL (Point Cloud Library) egy nyílt forráskódú függvénykönyvtár, amit 

2D/3D kép- és pontfelhő-feldolgozásra hoztak létre (PCL, 2018). A függvénykönyvtár 

lehetővé teszi a pontfelhők hatékony kezelését és a pont szintű hozzáférést is. Az egyes 

eljárások jól dokumentáltak, nincsenek fekete doboz műveletek, amik akadályoznák a teljes 

körű kutatást. A függvények C++ nyelven hívhatók meg, illetve programozhatók át, hatékony 

megoldást eredményezve.  

SAGA GIS 6.4.0. 

Szabadon hozzáférhető térinformatikai szoftver, amely alkalmas különböző formátumú 

vektoros és raszteres adatok importálására és exportálására, valamint különböző elemzések 

végrehajtására (SAGA GIS, 2018). Külön kiemelendők a terepmodellekkel, geostatisztikával 

és képanalízissel foglalkozó moduljai. Főként automatikus terepmodell előállítására 

használtam, mivel képes közvetlenül las állományokat kezelni, illetve az eljárásai 

parancssorból is hívhatók. 

Visual Studio 2017 

A Microsoft által fejlesztett Visual Studio egy integrált fejlesztői környezet (IDE 

- Integrated Development Environment), ami lehetővé teszi többek között a C++ kódok írását, 

hibamentesítését, elemzését és fordítását is. A Visual Studio-ba az OpenCV, a PCL 

függvénykönyvtárak és a GitLab integrálható, ami nagymértékben megkönnyíti a fejlesztést. 

A szoftver közösségi verziója lehetővé teszi Microsoft regisztráció után a szabad hozzáférést 

(VISUAL STUDIO COMMUNITY EDITION, 2018). 

14.2 Használt számítógép adatai 

A számítási teljesítmény és a futási idő a feldolgozó számítógép függvényei is, ezért a 

12. táblázatban összefoglaltam a kutatáshoz használt asztali számítógép legfontosabb adatait. 

A táblázat alapján elmondható, hogy ez 2018-ban egy átlagos teljesítményű számítógépnek 

tekinthető, azonban tervben van az eszköz memóriájának bővítése, illetve grafikus kártya 

vásárlása is, amely nagymértékben megnövelné a számítási sebességet. 

12. táblázat: A kutatáshoz használt számítógép adatai 

Processzor Intel® Core ™ i7-7700 CPU @ 4.20 GHz 4.20 GHZ 

RAM 8 Gb 

Operációs rendszer 64 bit-es Windows 10 
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14.3 LiDAR által szolgáltatott adatok és adatcsere formátumok 

A LiDAR állományok egyik szabványos adatcsere formátuma a bináris las (LAS 

SPECIFICATION VERSION 1.3, 2010), illetve ennek veszteségmentesen tömörített verziója a laz 

(ISENBURG, 2011), amelyek tárolt adatait a 13. táblázatban mutatom be.  

Egy pontfelhőn belül a koordináták nagyságrendje megegyezik, így az egyenletes pontossági 

eloszlás érdekében azok 32 bites egész számként kerülnek rögzítésre, melyekből a 

lebegőpontos értékeket a 6. egyenlet alapján lehet meghatározni (a Δx és Δy eltolás és az α 

szorzó tényező a las fejlécében van rögzítve). 

13. táblázat: Pontok tárolása (LAS SPECIFICATION VERSION 1.3, 2010) 

Oszlop Formátum Méret Kötelező 

X koordináta long int 4 byte igen 

Y koordináta long int 4 byte igen 

Z koordináta long int 4 byte igen 

Intenzitás unsigned short int 2 byte nem 

Diszkrét visszaverődések 
sorszáma 

3 bit 3 bit igen 

Diszkrét visszaverődések 
maximális száma 

3 bit 3 bit igen 

Szkennelés iránya 1 bit 1 bit igen 

Szkennelési sáv vége 1 bit 1 bit igen 

Osztályozás unsigned char 1 byte igen 

Szkennelés nyílásszöge char 1 byte igen 

Felhasználói adatok unsigned char 1 byte nem 

Pont forrásának azonosítója unsigned short int 2 byte igen 

� = ��� + �� 

� = ��� + �� 
(6) 

Az általam használt PCL natív formátuma a pcd (Point Cloud Data), így a 

las állományokat ebbe a formátumba konvertáltam. Erre a CloudCompare-t használtam, 

mivel az számos pontfelhőformátumot képes írni/olvasni és parancssorból is hívható 

(CLOUDCOMPARE FILE I/O, 2018). A CloudCompare a LAStools-hoz hasonló eltolást és 

skálázást hajt végre az egyes pontok feldolgozásához azzal a különbséggel, hogy minden 

koordinátát egységesen 32 bites lebegőpontos számként ábrázol (IEEE 754, 2018). 

A szoftver használata során az egész számok (long int) és a lebegőpontos számábrázolás (float) 

konverziója mindenképpen megtörténik, ami azt eredményezi, hogy az eredeti las 

koordinátáktól a gyakorlatban néhány centiméterrel eltérő koordináták keletkeznek.  
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A pcd n dimenziós pontok tárolására szolgáló formátum. A las-hoz hasonlóan a 

pontfelhőről az alapvető információk a fejlécben vannak tárolva, mint a verzió, a mezők listája, 

a pontfelhő mérete stb. A formátum előnye a többi hasonló megoldással szemben, hogy van 

bináris és szöveges verziója is, támogatja az n dimenziós hisztogramok készítését és képes 

különböző adattípusokat kezelni, melyeket 14. táblázatban foglaltam össze (PCD FILE FORMAT, 

2018). A CloudCompare konverzió miatt a munkám során 32 bites lebegőpontos számokkal 

dolgoztam. 

14. táblázat: A pcd által kezelt adattípusok 

Formátum\méret 8 bit 16 bit 32 bit 

Előjeles egész: I char short int 

Nem előjeles egész: U unsigned char unsigned short unsigned int 

Lebegőpontos: F   float 
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