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Bemelegítésül: A geodézia célja 

Azt tanultuk, hogy a gyakorlati geodézia egyik célja… 
 
…a Föld fizikai felszínén (illetve speciális ágaként, afelett és az alatt) található természetes és 
mesterséges tereptárgyak, alakzatok helyének, méretének meghatározása, azok jellemző 
pontjainak rögzítésével, illetve ezekhez topológiát rendelve, ábrázolásuk a társadalom 
számára.  
 
A térképek tehát a terepi valóság ábrázolásának az eszközei  
volt évezredekig. 



A geodézia célja ma is ugyanaz… 

…a terep ábrázolása!                       

A technológia fejlődésével az ábrázolás módja lett komplexebb, ám még mindig 2D-ben! 

Ugyanakkor egyre több információt várunk el 
a térképeinktől, egyre több attribútumot 
(rétegeket, fényképeket,…) rendelünk 
hozzájuk… 



Mi lehet plasztikusabb terepábrázolási módszer a 2D-nél? 

Az irodai 3D, ahol a terep egy plasztikus, nagyfelbontású, barangolható, mérhető, 
kiértékelhető virtuális valóság! 

Ehhez nyújtanak hatékony megoldást pl. a 3D-szkennerek!  



„Vonalak”, tervrajzok és térképek mindenáron? 

A jelenlegi hivatali/tervezési szemlélet szerint el kellene dobnunk a plasztikus, illesztett 3D 
pontfelhőket, hogy azután különféle módszerekkel vektorizálva igyekezzük látványosan  

visszaadni az ábrázolandó objektumot.  TERJESSZÜK CSAK KI EZT A GONDOLATMENETET! 

Fotó-realisztikus, mérhető pontfelhő Digitalizált homlokzatelemek Magassági szelvények (0,5 m) 



A virtuális valóság, mint mérhető eredménytermék 

Hozzuk be a terepről 
valóságot és  

Készítsünk belőle 
mérhető virtuális 

valóságot! 

Gondolkodjunk 3D-ben! 



Néhány fontos műszaki információ… 
…melyeket figyelembe kell vennünk a munka tervezésekor, ha  
Stonex X300-t használunk: 
 
Szűk helyeknél: 

Szkennelési hatótávolság: (1,5 m) 2,5 m – 300 m;  
 
Belső tereknél:  

Látószög:  
 Vízszintes: 360° (teljes panoráma) 
 Magassági: 90° (-25°-tól +65°-ig)  
 
Ahol a sebesség számít: 

Szkennelési sebesség: 40.000 pont/mp  
 
Ahol a felbontásra és a pontosságra kíváncsiak: 

Felbontás (maximális): 39 mm x 39 mm @ 100m (<4cm @ 100m) 
 
Megbízhatóság: <6 mm @ 50 m (1σ=31%)…1,8 cm@50m (3σ=93,3%) 
            < 40 mm @ 300 m… 
           1,2mm@10 m(1σ)…3,6mm (3σ) 
 
Ahol cipekedni kell: 

Súly és méret: 7 kg tömeg és „215 mm x 170 mm x 430” mm méret 



A felbontásról és időráfordításról 

„Standard” csomag: 
• Stonex X300 szkenner+ műszertalp 
• 2 db akkumulátor 
• 1 db hálózati töltő 
• >>>Reconstructor szoftver licence 



Kiegészítők a 3db Stonex X300 mellé 

Framework, „bölcső” (1db érhető el jelenleg a Cégnél) 

 
Az un. dóm-szkenneléshez: 
 
• Meredek szkennelendő részletek 
• Zárt belső terek 

GPS KIT, GPS készlet (2db érhető el jelenleg a Cégnél) 

 
Álláspont terepi helyzetének meghatározása RTK GNSS vevővel 
Részei: 
• 5/8”-os GNSS rögzítő (2 darabból) 
• GNSS csatlakozó kábel (LEMO<->GPS konnektor) 
• GPRS antenna 
• Tört antenna csatlakozó 

 
A bal oldali kép csak illusztráció, a szkennereket nem használjuk épületen belül GNSS-szel!   



Pontfelhők illesztései 

Pontfelhők abszolút illesztése: 
A relatív módon már illesztett pontfelhők együttes 
transzformálása valamely térképi rendszerbe (pl.: 
EOV, adott építési hálózat) 
 
Manuális módon történik: a mérőállomással vagy 
GNSS-szel meghatározott terepi pontnak vagy 
céltáblának koordinátát adunk 

Pontfelhők relatív illesztése:  
Több álláspontból származó pontfelhő 
egymáshoz illesztése közös pontjaik alapján. 
 
Lehet: automatikus vagy kézi 
Történhet: jellegzetes terepi pontra vagy  
                   céltáblára 



Az abszolút módon illesztett 
pontfelhők koordinátái UTM 

rendszerben értendők az irodai 
szoftverben… 

 
                   UTM ≠> EOV 

Relatív és abszolút illesztés egy lépésben 

RTK GNSS vevő használata 



Vezérlés és adatforgalom 

WIFI WIFI 

Vezérlés Kiolvasás 
(adatletöltés) 

WIFI Pendrive 

Vezérlés 

USB kiírás 

IP:192.168.1.11 Login/psw 

   Data Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mindennel, ami WiFi+böngésző 
• Mindenféle op.rendszerrel 

(Windows, Android, iOS) 
• Igény esetén kábellel (is) 



Régi és folytonosan megújuló megoldások 

Simple Scan Multi Scan 



Régi és folytonosan megújuló megoldások 
Távolságmérések a pontfelhőn terepen …és amire várunk, amit megígértek: 



Egyszerű adatkonverzió és feldolgozás 

Stonex X300 File manager 

A terepi, tömörített szkenner fájlok (*.x3a) kibontása történhet 
egyesével, vagy tömegesen.  
Keletkező fájlok: *.x3s – szkenfájlok; *.jpg – mérőképek  
(ha szkenneléskor fényképezett is a műszer); *.cal – kalibrációs adatok  

Stonex Reconstructor 

Teljes értékű feldolgozó rendszer, mely jellemzői:  
• Moduláris felépítésű, fejleszthető 
• Elsősorban pontfelhő és DTM kezelés (illesztés, szűrés, MESH,…) 
• Vektorizálásra csak nagyon korlátozottan 
• Szerkesztési funkciókhoz hardverkulcs használata szükséges 
• Hardverkulcs nélkül demó mód, illetve 1 hónapos lejártát követően csak Viewer mód 

 



Publikálás a megrendelők felé, avagy a méret a lényeg? 

Megjelenítési lehetőségek 

https://sketchfab.com/geodeziazrt  

https://sketchfab.com/geodeziazrt
https://sketchfab.com/geodeziazrt


Kollégáink oktatása 
Szkenner-team kiképzés (Budapest, Bosnyák tér) 



Néhány érdekes projekt: épület külső/belső 
Conti-kápolna (Budapest) 



Néhány érdekes projekt: épület külső/belső 
Budapesti Háré Krisna Indiai Oktatási és Kulturális Központ: a „Lélek Palotája” 



Néhány érdekes projekt: épület külső/belső 
Megyaszó Református Templom 



Néhány érdekes projekt: épület külső/belső 
Kisvárdai Sportközpont 



„Im’hol a föld alá megyünk…”: pincemérés (1) 
Borospince szkennelés Egerben (Szépasszony-völgy, 48-as pince) 



„Im’hol a föld alá megyünk…”: pincemérés (2) 
Borospince szkennelés Szerencsen: Budányi Pincészet 



Közös projektek oktatási intézményekkel 
Károly Róbert Főiskola: Fagykár szkennelés a Börzsönyben 



Közös projektek oktatási intézményekkel 
Debreceni Egyetem Folyóvizes Laboratóriuma: elöntés vizsgálat 



Nagyon speciális projektek 
Telekommunikációs tornyok antennáinak vizsgálata, nyilvántartása 



…és amik részletezésére már nincs idő… 
Bahrein, Érd, Rezi, Budapest, 8-as út, Szeged…  



…és amik részletezésére már nincs idő… 
…Szolnok, Kecskemét, Nagytétény, Nyíregyháza-Sóstó, Keszthely…  



…és amik részletezésére már nincs idő… 
…kültéren és beltéren, a Stonex X300 megállta a helyét! 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

További érdekességek:                           https://sketchfab.com/geodeziazrt  
                                                                  https://www.youtube.com/user/GeodeziaMMS   

https://sketchfab.com/geodeziazrt
https://sketchfab.com/geodeziazrt
https://sketchfab.com/geodeziazrt
https://www.youtube.com/user/GeodeziaMMS
https://www.youtube.com/user/GeodeziaMMS

