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1. Bevezetés
A II világháborúban ledobott bombák az azóta eltelt több mint 70 év ellenére, mind a
mai napig komoly veszélyt jelentenek, hiszen legalább 10%-uk nem robbant fel. 1974 óta, csak
Magyarországon több mint 5 millió darab lőszert, robbanótestet hatástalanítottak. Habár csak
1-2%-uk volt bomba, azonban ezeknek a veszélyessége kiemelt jelentőségű. A felrobbant
bombák azonosított kráterei segítséget nyújthatnak kockázati elemzésekben és katonai
objektumok, események rekonstrukciójában is.
A különböző adatgyűjtési technológiáknak és fejlődésüknek köszönhetően, a
rendelkezésre álló alapadatok mennyisége jelentős, így már a kezelésük is kihívást jelent.
Megoldandó feladat a nagy mennyiségű, heterogén adat konverziója és közös térinformatikai
rendszerbe való integrációja, akár adatformátum (shp, las/las, pcd, txt, tif) akár adatszerkezet
(raszteres, vektoros) szempontjából. Emellett az adatminőségi jellemzőkben is nagy eltérések
lehetnek a pontosság, a megbízhatóság, a teljesség, az ellentmondás mentesség és az aktualitás
tekintetében. Manapság 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 (Light
Detection and Ranging) adatokból katonai objektumok nyomainak (lövészárkok és
bombakráterek) automatizált detektálása, hadtörténeti rekonstrukció támogatásához és
bombázottsági kockázati térkép készítéséhez. A teljes kutatási folyamat négy jól elkülöníthető
részre bontható, melyekre a téziseim épülnek.
Elsőként, tekintettel a nagy területi kiterjedésű vizsgálatra, célom volt a potenciálisan
feldolgozandó területek hatékony leválogatása, ezzel csökkentve a kutatómunka idő- és
erőforrás igényét. A leválogatott területek további feldolgozásának megkönnyítésére a
következő feladatot az eredeti LiDAR pontfelhő méretének csökkentése jelentette, a
célobjektumok karakterisztikus pontjainak megtartása mellett. Ezek az előfeldolgozott adatok
szolgáltatják a detektálási eljárás alapját, amelyhez a számítási sebesség növelése érdekében
raszteres adat – digitális terepmodell (DTM) – előállítása szükséges. Végül, eredményeim
bemutatására az azonosított bombakráterek alapján kockázati térkép készítését tűztem ki célul.

2. LiDAR alkalmazhatósága a rekonstrukciós folyamatokban
Az általam vizsgált korszak jelentős hadtörténeti eseményei, a II. világháború és az ezt
követő hidegháborús időszak. A II. világháború során különböző védelmi vonalak kerültek
kiépítésre az országban (Árpád-, Karola-, Attila- és Margit-vonal). Ezek legfontosabb elemei
a harckocsi- és lövészárkok, illetve a különböző állások (tüzérségi, légvédelmi) voltak.
1941. április 7. és 1945. március 26. között az ország több légitámadást is elszenvedett,
amelyek bombái a mai napig veszélyt jelentenek.
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A hagyományos adatgyűjtési módszerekből (légi felvételek, térképi és terepi adatok)
származó állományok egy közös rendszerben kezelhetők a LiDAR technológia által
szolgáltatott adatokkal. A LiDAR adatokból 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 LiDAR technológia
alkalmazásával látványosabb és pontosabb eredmény érhető el, akár növényzettel takart
területeken is. A nagy pontsűrűségnek köszönhetően a mikrodomborzat is vizsgálható, így a
kitüntetett területeken akár nagyméretarányú elemzések elvégzése is lehetséges. A LiDAR
technológiát ezen adottságai alkalmassá teszik az objektumrekonstrukció egyes elemeinek
végrehajtására (potenciális helyszín leválogatás, objektumdetektálás, teljesség vizsgálat).
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 nem képes teljes egészében
helyettesíteni a hagyományos eljárásokat, viszont a magassági modellel kapcsolatos lépéseit
hatékonyan támogathatja, vagy akár kiválthatja.

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).

I. Tézist alátámasztó saját publikációk
Juhász A. - Neuberger H. (2015): Detecting Military Historical Objects by LiDAR Data.
AARMS: Academic & Applied Research in Military & Public Management Science,
14(2) pp. 219–236. ISSN: 20640021
Neuberger H. - Juhász A. (2015): LiDAR adatok felhasználása a múlt katonai
objektumainak felderítésében. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a
térinformatikában VI., Debrecen. ISBN: 978-963-318-488-2
Juhász A. - Neuberger H. (2016): Remotely sensed data fusion in modern age archaeology
and military historical reconstruction. International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 41 pp. 281–286. DOI:
10.5194/isprsarchives-XLI-B5-281-2016 ISSN: 16821750
Neuberger H. - Juhász A. (2016b): Lövészárkok felderítése és modellezése távérzékelt
adatokból detecting. Társadalom és Honvédelem, 10(2) pp. 119–127.
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3. Területleválogató eljárás
A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedek során szinte kizárólag
erdős, fás, ligetes területeken maradtak fenn szignifikáns nyomai a bombázásoknak.
A LiDAR állományok alapján szabályos négyzetrácsokra bontottam az OSM
(OpenStreetMap) erdős területeit, azokból raszter maszkok készültettem, amelyek fekete
(erdő) és fehér (irreleváns) pixeleket tartalmaznak, majd megvizsgáltam az erdők részarányát
az egyes rácsokban. A maszkok méretét a rajtuk található hasznos területek befoglaló
téglalapja adja, így az erdőmentes részek kihagyásával a felesleges területek folyamatos
csökkenése valósul meg. Ha egy maszk hasznos területe eléri a megadott küszöbértéket (pl.
50%), akkor véglegesnek tekinthető, egyébként felnegyedelem azt (1. ábra), ami egy adaptív
feldolgozást jelent. Az eljárást addig ismétlem, amíg minden maszkra nem teljesül a kívánt
küszöbérték (pl. 50%-os információtartalom) vagy el nem érem a minimális kiindulási
csempeméretet (esetben 250 m).

1. ábra: Az adaptív potenciális terület leválogató eljárás működése különböző csempeméretek esetén
(a 1000 × 1000 m, b: 500 × 500 m, c: 250 × 250 m)

Tapasztalataim szerint a kiinduló csempeméret (1. ábra felső sor) van legnagyobb
hatással az eljárás eredményességére. A kisebb csempék hatékonyabb maszkokat
eredményeznek, viszont a feldolgozandó állományok mennyisége hatványozódik.
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A pontfelhőből a további vizsgálathoz szükséges területek a maszkok befoglaló
téglalapjainak segítségével kivághatók, majd terepmodellek készíthetők (2. ábra), illetve a
maszkok a későbbi képfeldolgozó eljárásban is felhasználhatók. A módszerem segítségével, a
Rheine mintaterületen, a kiinduló csempeméret (1000 m) és a megkövetelt információtartalom
függvényében (10-50%) a feldolgozandó adatmennyiséget az eredeti 65-40%-ra
csökkentettem.

2. ábra: A területleválogató eljárás eredménye (a: teljes terület, b: maszk a befoglaló téglalappal,
c: teremmodellből a fontos rész megtartása a maszk segítségével)

II. TÉZIS
Eljárást dolgoztam ki, amely alkalmas országos kiterjedésű LiDAR állományokból
potenciálisan bombakrátereket tartalmazó területek lehatárolására hadtörténeti rekonstrukció
támogatásához.
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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

4. Adaptív pontfelhőcsökkentés
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.
Célom volt, hogy egy olyan eljárást dolgozzak ki, melynek segítségével egy tetszőleges
pontfelhő sűrűségét úgy tudom csökkenteni, hogy az adott területen esetlegesen elhelyezkedő
katonai objektumok továbbra is detektálhatók és modellezhetők maradjanak, de a terep
érdektelen pontjait elhagyjam.
Elsőként a vizsgálat során egy 1 m2-es körzetben csak azokat a pontokat tartottam meg,
amelyek magassága egy adott küszöbértéknél (bementi változóként megadható) nagyobb
mértékben eltér a leválogatott rész középpontjának magasságától (TH algoritmus – 3. ábra).
Ezzel kitöröltem azokat a pontokat, amik az adott környezetben nem mutatnak nagy magassági
eltérést, így nem hordoznak plusz információt a referencia ponthoz képest.

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

Következő lépésben az adott környezet átlagos magasságához (MEAN algoritmus – 4.
ábra) képest vizsgáltam a magassági eltéréseket. 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.
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4. ábra: MEAN algoritmus által törölt (×) és megtartott pontok (●)

Az utolsó tesztelt eljárás meghatározott pontmennyiséget tart meg az adott keresési
környezetben. Eredményként „n” darab, az átlagmagasságtól (MAXn algoritmus – 5. 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.

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

A módszereim minősítéséhez referenciaként leválogattam az eredeti pontfelhőből
azonos mennyiségű pontot véletlenszerűen, illetve szabályos ritkítással is. Az egyes eljárások
összehasonlításához az eredményül kapott pontfelhőkből lineáris interpolációval levezett
terepmodellek abszolút és relatív térfogateltéréseit vizsgáltam.
Az abszolút térfogateltérések vizsgálata alapján a MAXn és TH megoldások bizonyultak
a legjobbnak. A relatív eltéréseket is figyelembe véve azonban elmondható, hogy a legjobb
megoldás egyértelműen az átlagos magassághoz képesti legnagyobb eltérések megőrzésével,
a MAXn algoritmussal lehet elérni. 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.
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A 7. ábra az eredeti 187 786 tereppontot tartalmazó pontfelhőből, a MAXn algoritmus
(egy pontot megtartva) és az ennek megfelelő pontmennyiséget megtartó Szabályos és
Véletlen eljárások pontfelhőiből levezett terepmodelleket foglalja össze.

6. ábra: Különböző pontfelhőkből előállított terepmodellek összehasonlítása (felülről lefelé: eredeti
pontfelhőből, MAXn (n=1), Szabályos, Véletlen eljárások pontfelhőiből levezett terepmodellek)
(M ~ 1:4000)

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).
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 %-ra redukálja. Az így előálló 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.

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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5. Automatikus objektumdetektálás
5.1 Bombakráterek detektálása
Célom volt egy olyan eljárást kidolgozása, mely lézerszkennelt adatokból levezett
terepmodelleken képes automatikusan bombakrátereket detektálni. Az elsődleges szempont a
valós bombakráterek számának minél pontosabb meghatározása volt, a kráterek közelítő
súlypontjának megjelölésével és megszámlálásával. A módszeremmel a korábbi vizuális
interpretációt igyekszem kiváltani – erre utal az automatikus kifejezés is –, az adott területen
minimális emberi interakcióval (paraméterek beállítása) történő bombakráter azonosítással.
A módszer digitális képfeldolgozási műveleteket hajt végre meghatározott sorrendben digitális
terepmodellen. A műveletek sorrendben a következők:









trendfelület készítése 3 ×3 átlagoló szűrőkkel a terepmodellen,
különbségkép képzése az eredeti terepmodellből és a trendfelületből,
bináris kép készítése küszöböléssel,
irrelevánsan kicsi és nagy pixelfoltok törlése,
objektumok körszerűségének vizsgálata,
morfológiai szűrők alkalmazása,
objektumok kitöltése,
távolságtranszformáció.

A felhasznált mintaterületekre (Salzgitter, Rheine1 és Rheine2) vonatkozó eredmények
az 1. táblázatban találhatók. A táblázat második oszlopától kezdve, a referencia kráterek, a
valós (TP – true positive) és a hamis (FP – false positive) detektálások száma szerepel.
A teljesség a TP és a referencia kráterek, míg a helyesség a TP és az összes detektált kárterek
arányát mutatja. A minőség pedig, átfogó elemzésként, a megtalált kráterek arányát fejezi ki a
valós, a hamis és a kihagyott detektálások összegének függvényében
1. táblázat: Eredmények a három mintaterületre

Salzgitter

Kráterek
száma
33

0

Teljesség
(%)
93,94

Helyesség
(%)
100,00

Minőség
(%)
93,40

Rheine1

56

47

4

83,93

92,16

78,33

Rheine2

37

34

5

91,89

87,18

80,95

TP

FP

31

A 7. ábrán a salzgitteri-i mintaterület terepmodellje szerepel bal oldalt, míg jobb oldalt
a referencia krátereket (fehér körök) és valós találatokat (rózsaszín pontok) tartalmazó kép
látható. Az eredmény leolvasható az ábráról: 31 valós és 0 a téves találat. Látható, hogy
összesen két kráter detektálása nem sikerült azok átfedése miatt.
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7. ábra: A salzgitteri mintaterület terepmodellje és a detektált kráterek (M ~ 1:6000)

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)

5.2 Lövészárkok detektálása
Az ismertetett detektáló eljárás fejlesztését párhuzamosan két környezetben hajtottam
végre, egyrészt ArcGIS használatával, másrészt C++ nyelven programoztam. Mivel már az
automatikus eljárást bombakráterek azonosítására részletesen ismertettem, így a
következőkben csak a védelmi célokból létesített vonalas objektumok detektálását mutatom
be, amihez kizárólag térinformatikai szoftvert használtam. Habár a lövészárkok formája és
nagysága eltér a kráterektől, a feldolgozás alapvetően hasonló volt. A cél ez esetben a vonalas
objektumok megtartása a felületjellegű elemek törlése mellett.
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A módszer első lépései változatlanok maradtak: terepmodell, majd trendfelület
előállítása, küszöbölés és végül a kis objektumok törlése. Ebben az esetben a cirkularitás
vizsgálatnak, az objektumok kitöltésének és a távolságtranszformációnak nem volt szerepe,
hiszen ezúttal nem körszerű objektumok detektálása volt a cél.
Új lépéseket az árkok jellegzetes cikkcakk alakja indokolt, ami lehetővé teszi
megkülönböztetésüket az egyéb vonalas létesítményektől (utak, töltések). A raszter kép
vektorizálása után töröltem az öt méternél rövidebb, majd a töréspontjaik mentén
feldaraboltam a megmaradt vonalakat és a 10 méternél hosszabb részeket is töröltem (8. ábra).

8. ábra: Az árok terepmodellje a flögelni mintaterületen és az eljárással detektált árkok (rózsaszín vonalak)
(M ~ 1:6000)

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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6. Bombázottsági kockázati térkép készítése
A bombázottsági kockázati térkép olyan tematikus térkép, amely egy vizsgált területen
fellelhető bombakrátereket és azok környezetét ábrázolja, hangsúlyozva a potenciálisan
veszélyt jelentő területeket.
Célom a későbbi potenciális felhasználókör igényeit és gyakorlatát figyelembe vevő
olyan fedvény létrehozása, ami alkalmas területek bombamentesítésének idő- és
költségkalkulációjára. Az eljárás skálázhatósága szükséges a területi kiterjedésének
figyelembevételével, ami lehet országos (kilométeres rács) vagy lokális (10 m-es rács)
kiterjedésű. Az automatikus eljárás során, LiDAR állományokból minimális emberi
interakcióval áll elő a végtermék, amelyen az egyes területek a veszélyesség szempontjából
vannak osztályozva és színezve. Zölddel a bombamentes, pirossal a több krátert tartalmazó,
sárgával a bizonytalan terültek kerülnek megjelölésre (9.–10. ábra).

9. ábra: 10 és 25 m-es felbontású kockázati térkép Salzgitter mintaterületen (M ~ 1:8000)

10. ábra: 50 és 100 m-es felbontású kockázati térkép a Salzgitter mintaterületen (M ~ 1: 8000)
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A kockázati térkép elkészítésének fontos paramétere a fedvény megfelelő felbontása.
A már ismertetett három mintaterületen több felbontást is kipróbáltam 10 métertől 100 méterig
(9.–10. 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
(9. 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.

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)

7. 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 bomba kráterek 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.
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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 LiDAR állományok 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 a disszertációmban minden esetben példát is
mutattam.
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