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Berendezés 
 Riegl VZ-1000 földi 

lézerszkenner 

 IMU/GNSS egység 

(mozgásérzékelő és GPS 

vevő) 

 DMI egység (Distance 

Measurement Instrument) 

 Nikon D800 kamera 

 PointGrey Ladybug 

panoráma kamera 



 RiAcquire: Mobil felmérő program 

 Applanix POS-Pac: GPS adatok 

feldolgozására, utólagos RTK 

korrekcióra 

 RiProcess: Mobil mérésekből pontfelhő 

előállítására, egyszerű információk 

kinyerésére 

 RiScan: Állószkennelésre, alapszintű 

feldolgozásra 

 

Szoftverek 



Adatmennyiség 

 ~ 500 MB/KM nyers lézeradat + fotók 

(ideális körülmények között) 

 A fotók mennyisége nagyban függ a 

választott üzemmódtól 

 Az adatmennyiség a feldolgozás során 

hozzávetőleg a duplájára nő 

 A végtermékek lehetnek CAD vagy GIS 

állományok (.dwg, .shp, .tin) 



Tapasztalatok I. 

 Nem szabad egyszerre nagy területeket mérni, mert 
jelentősen ronthatja a geodéziai pontosságot (maximum 15-
20 km) 

 Nádassal benőtt, erős aljnövényzetű területeken nem 
célszerű mérni, mert a terepről alig nyerhető információ 

 Kulcsfontosságú a mérés tervezése: műhold konstelláció, 
időjárás, felmérendő terület elemzése, manőverezési 
lehetőségek (kalibrációhoz) 

 100-150 méternél távolabbi területek szkennelése nem 
ajánlott, túl ritka pontfelhőt, valamint rossz rálátási szöget 
eredményez 

 Hullámmentes időszak választása! 

 Szükséges ellenőrző pontok bemérése RTK-GPS, vagy 
mérőállomás segítségével 

 



Eredmények, felhasználás I. 

 A Sió egy ~ 50 méteres szakaszán partfalcsúszás 

következett be, mely a felmérésünkben is látható. A 

pontfelhő szűrése után hossz- és keresztszelvények 

felvételével számíthatóvá vált a hiányzó földmennyiség. 



Eredmények, felhasználás II. 

 A Sióra készült 1D hidrodinamikai modellhez a keresztező 

műtárgyak geometriai adatai, főként a hídszerkezetek alsó 

éleinek magassága 



Eredmények, felhasználás III. 
Víztározó felmérés 

• Kisterenyei tározó a 

Tarján-patakon 

• Területe kb. 56 ezer m2 

ebből nyílt vízfelület kb. 

30 ezer m2 

• A tározót műszaki okok 

miatt leeresztették, 

ezután nyílt lehetőség a 

mérésre. 

• A terepet mozgó-, a 

műtárgyat 

állószkenneléssel mértük 

fel. 

 





Eredmények, felhasználás IV. 
Adatkapcsolás 

• A Dr. Csoma János mérőhajó rendelkezik többsugaras 

mélységmérő műszerrel, mely a lézerszkennerhez hasonlóan 

pontfelhőt hoz létre. 

• A két műszer együttes használatával nagy részletességű, 

egyenszilárdságú adathalmaz nyerhető. 



Eredmények, felhasználás IV. 
Adatkapcsolás 

Sió csatorna víz feletti része lézerszkenneléssel, víz alatti része 

többsugaras mélységmérővel. 



Eredmények, felhasználás IV. 
Adatkapcsolás 

• A két mérésből kapott adatok illeszkedése jó. 

• Átlagos magasságminőség ~ 5-10 cm 

• Átlagos pontsűrűség: MB ~ 210 p/m2 , LS ~ 230 p/m2 



Köszönöm a figyelmet! 


