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Néhány szó rólunk

GeoEdu Magyarország Kft. – Geodézia & Edukáció
Geoinformatikai eszközök oktatása, gyártófüggetlen
terméktámogatása, kézikönyvek, belső kezelési utasítások 
összeállítása
www.geoedu.hu

Burken Kft. - 1998-as megalapítása óta, nagy pontosságú 3D 
adatgyűjtéssel, feldolgozással, téradat szolgáltatással foglalkozó 
vállalkozás. A GeoSLAM hivatalos hazai forgalmazója.
www.walkandscan.hu

UVATERV Zrt. - 70 éves múltra visszatekintő, teljes egészében 
magántulajdonban lévő út,- és vasút tervező nagyvállalat (alapítás 
éve: 1948) Repülőtér-, metró,- híd,- és szerkezettervezés, fejlett 
geodézia.
www.uvaterv.hu

http://www.geoedu.hu/
http://www.walkandscan.hu/
http://www.uvaterv.hu/


Néhány szó az alapokról: a térkép

A térkép egy hagyományos, sajátos grafikai jelrendszerrel rendelkező „megjelenítő eszköz”, 
mely a Föld fizikai felszínén (illetve afelett/az alatt) található természetes vagy emberkéz 
által alkotott tereptárgyak, alakzatok helyzetét és méretét szemlélteti felülnézetből, síkba 
vetített, méretarányosan kicsinyített, általánosított formában.

Menna (Menena) sírjának falfestményei : Mezőgazdasági jelenetek, köztük a földmérők ábrázolásával



Néhány szó az alapokról: a térkép felépítése

A térkép alapja a PONT. Kiterjedés nélküli (null-dimenziós) geometriai primitív, 
mely a térben három koordinátával rendelkezik.

A természetbeni állapotot leíró,
diszkrét pontok

Diszkrét pontok közé rendelt topológia



Néhány szó az alapokról: hogyan keletkezik a pont?

Derékszögű koordináta rendszer:
A pontot egy adott origóból kiinduló két, egymásra merőleges tengely mentén mért 
távolsággal jellemezzük

Poláris koordináta rendszer:
A pontot egy origóból kiinduló valamely iránnyal (pl.: Északkal bezárt szög) és ezen 
irányon az origótól mért távolsággal jellemezzük.

Poláris pont számítás, avagy az 
I. geodéziai alapfeladat

A szög és távmérés 
korszerű eszközei 

manapság: 
mérőállomás és a 

geodéta



Néhány szó az alapokról: a hagyományos térkép tartalma

Művészi értékük sokszor nagyobb volt, 
mint a műszaki

Egyre több műszaki információt rendelünk térképhez: 
színkódok, feliratok, jelkulcsok, rétegek, adatbázisok, 

magassági megírások, szintvonalak, fotódokumentáció, …

Az információk, digitális vagy analóg (papíralapú) formában is
2D-ben vannak jelen! 
Az idők változtak, a környezetünk reprezentálásának 
alapvető módja nem…



Irány a virtuális valóság: 2D → 3D!

Utcatérkép

Képi információ

Szkennelt, színes, barangolható és mérhető 3D virtuális valóság



Irány a virtuális valóság: a 3D-szkennelés

Már nem diszkrét pontmérésekről 
beszélünk, hanem un. 3D pontfelhő 
előállításról (akár egy millió pont per 
másodperc sebességgel)!

RIEGL Laser Measurement Systems GmbH



Technika a technológia mögött: a 3D-szkennerekről

Statikus (álló) 3D szkennerek 
• dómszkennerek / szektor szkennerek
• belső kamerás / külső kamerás / belső és külső kamerás
• többszörös visszaverődés lekezelése igen/nem 
• külső GPS/GNSS csatolhatóság / belső GPS/GNSS

Mobil Térképező Rendszerek (MMS) 
• egybe integrált, kalibrált szenzorok összessége
• pozícionálás: IMU, GNSS, kerékelfordulás-mérő (odométer)
• távérzékelés: egy v. két szkenner, szférikus kamera és/vagy több kamera
• bármilyen hordozóra (közúti, vasúti, vízi) könnyedén átszerelhető



Technika a technológia mögött: a 3D-szkennerekről

Légi megoldások 
• valójában légi MMS megoldások
• nagygépes / drónra szerelt
• hatótávolság
• többszörös visszaverődés lekezelése igen / nem, illetve hány szoros 
• átszerelhetőség, egyéb felhasználhatóság

Beltéri dinamikus felmérő rendszerek
• valójában kézi / egyszemélyes MMS megoldások
• kézi vagy hátizsákos, illetve „gurulós” kialakítások
• pozícionálás igényel-e GPS/GNSS eszközt, kilátást az égboltra, műholdakra
• valós időben szemlélhető-e a felmérés?
• átszerelhetőség, egyéb felhasználhatóság
• méret / tömeg, alkalmazási területek mérlegelése



A Sci-fi világa elérkezett!

Ridley Scott: Prometheus (2012) filmrészlet (20th Century Fox)

Kutatás és mentés: Gimball drón a  
gleccserszakadékban 

(Flyability, 2016)

Hő kamera használata egy szicíliai barlangban az 
CAVES X1 programban
(Flyability Elios, 2017)

Facebook: #geocomic



3D-szkennelés statikus módon

Egy szkenneléssel végrehajtott munka lépései
• mérés tervezés (irodai és terepi)
• terepi észlelés, több álláspontból, átfedéssel
• nyers mérési adatok irodai kiolvasása, kibontása
• különböző álláspontokból származó pontfelhők egymáshoz illesztése automatikusan, fél-automatikusan, manuálisan
• illesztett pontfelhő transzformálása EOV magyarországi térképi vetületbe (igény esetén)
• pontfelhő feldolgozása a megrendelő igényei szerint (pl.: tervezési térkép, homlokzatrajz)
• eredménytermékek konvertálása, átadás

Helyszín: Budapest, IX. kerület
Felhasznált mérőeszköz: Stonex X300 3D-szkenner
Feldolgozó szoftver: Stonex Reconstructor
Eredménytermékek: 3D pontfelhő

épület 3D „drótváz”  
Munka készítője: GeoEdu Magyarország Kft. 



3D-szkennelés statikus módon

Különleges mérőrendszer az UVATERV Zrt.-nél: Trimble SX10
• Geodéziai Robot, képalkotó mérőállomás és 3D-szkenner egyben
• „Klasszikus” diszkrét pont mérés és koordinátageometriai műveletek végrehajtása is
• Barangolható 3D-pontfelhő azonnali szemlélése terepe a távvezérlő képernyőjén
• Hármas kalibrált kamerarendszer (fotódokumentáció, vezérlés videostream-en)
• Kis volumenű munkákhoz, hagyományos felmérési munkák kiegészítésére

Helyszín: Székesfehérvár, Vasútállomás
Felhasznált mérőeszköz: Trimble SX10
Feldolgozó szoftver: Trimble Real Works
Eredménytermékek: 3D pontfelhő

keresztszelvények
esővíz csatorna nyomvonala  

Munka készítője: UVATERV Zrt. 



3D-szkennelés statikus módon

Meglévő pontfelhő kiegészítése: Trimble SX10
• Alvállalkozó által MMS-szel készített nagytömegű pontfelhő célzott kiegészítése
• Trimble SX10 alkalmazása: kis munkaterületen célzott alkalmazás
• Két külön mérőrendszerből származó adatok „pontfelhő – pontfelhő” illesztése

Helyszín: Balatonakarattya, vasúti alagút
Felhasznált mérőeszköz: Trimble SX10
Feldolgozó szoftver: Trimble Real Works
Eredménytermékek: 3D pontfelhő

keresztszelvények
homlokzatrajz

Munka készítője: UVATERV Zrt. 

A Trimble SX10 kamerájával 
készített digitális felvétel



Lépjetek be Ti is a 3D-virtuális valóságba!

Következzen egy kis csoportkép 3D-szkennelés!
• Maradj mozdulatlan néhány percig!
• Mosolyogj!

Javasolt linkek, amit okvetlen böngésszetek át:

www.uvaterv.hu – UVATERV Zrt. honlapja
www.gpstakarok.hu – geoinformatikai eszközök 
bemutatói, szakmai érdekességek, technológiai 
leírások 
www.geoedu.hu – cég honlap további 
érdekességekkel, 3D-modellekkel

E-mailcímek, ahová írhattok, ha kérdésetek van:
stenzel.sandor@geoedu.hu
stenzel.sandor@uvaterv.hu

http://www.uvaterv.hu/
http://www.gpstakarok.hu/
http://www.geoedu.hu/
mailto:stenzel.sandor@geoedu.hu
mailto:stenzel.sandor@geoedu.hu
mailto:stenzel.sandor@geoedu.hu
mailto:Stenzel.sandor@uvaterv.hu
mailto:Stenzel.sandor@uvaterv.hu
mailto:Stenzel.sandor@uvaterv.hu


3D-szkennelés dinamikusan: élő GeoSLAM bemutató

KANDRA Lajos – Burken Kft. (GeoSLAM)

www.laservision.hu
www.walkandscan.hu

http://laservision.hu/
http://www.walkandscan.hu/

