
Barlangok háromdimenziós 
felmérése és vizualizációja
Gede Mátyás
ELTE IK Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék

ELTEFeszt – 2015. október 2.



Barlangfelmérés? De miért?

• Budapest a „barlangok fővárosa” – kb. 100 kisebb-
nagyobb barlang található a város alatt!

• Az Aggteleki-karszt barlangjai a Világörökség részei.
• Felszín alatti vizeink az egyik legfontosabb 

természeti kincsünk; a barlangkutatás ezek jobb 
megismerését is segíti.

• Érdekes 



- A barlangtérképezés nem egyszerű feladat
• Földalatti munka – nincs GPS, nincs GSM hálózat , sötétség, 

kommunikációs problémák
• Nedvesség – nem igazán tesz jót a műszereknek
• Nehéz terep (kiépítetlen barlangokban)
• Látogatók (kiépített barlangokban)

- Lézerszkenneléssel gyorsan, nagy mennyiségű adat gyűjthető

Elsődleges cél:
- Adatszolgáltatás a társtudományoknak

Eredmények:
- 3D pontfelhők, felületmodellek
- Video-animációk
- Barlangi gömbpanorámák
- Új, pontosabb térképek

Barlangrendszerek lézerszkenneres felmérése



Földi lézerszkenner működési elve

- Adott pontról visszaverődő fényimpulzus futási 
idejéből számítható a pont távolsága

- A vízszintes és a függőleges szög ismeretében 
meghatározhatók a pont koordinátái egy helyi 
rendszerben.

- A műszer a tengelyek mentén körbefordulva 
végigpásztázza a környezetét.

- Az eredmény egy pontfelhő
- Több műszerállás pontfelhőjét
illesztőpontok segítségével
köthetjük össze

Kép forrása: Lovas–Berényi távérzékelés jegyzet



Felszerelés

Faro Focus3D (GeoLink3D Kft.)
Leica ScanStation C10 

(Óbudai Egyetem)

Saját lézerszkennerünk sajnos nincs 

Spectra Epoch RTK GPS a külső illesztőpontok felméréséhez

„kölcsön-műszer”: 
székesfehérvári GEO (most: Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar) vagy
GeoLink3D Kft. (volt hallgatóink)



Felmérés menete

„Kitelepülés”, 
felszerelés 
lehurcolása

Műszerállás 
előkészítése, 

illesztőpontok
elhelyezése

Szkennelés
Van még 

felmérnivaló
?

Költözés a következő 
mérőálláshoz

Összepakolás, 
kiköltözés

igen

nem



3D Pontfelhő – a legrészletesebb, de az adatmennyiség miatt nehézkes kezelés
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Eredmények



Webes gömbpanorámák mérési lehetőséggel, áttekintőtérképpel.
- Egyszerű használat, kis erőforrásigény, de közben minden adat látható

Panoráma-
megjelenítő (WebGL)

Interaktív 
áttekintőtérkép

Eredmények

http://lazarus.elte.hu/cavescan/beke/pano/
http://lazarus.elte.hu/cavescan/beke/pano/


Berepülő videók – elsősorban PR célokra (látványos, de nem mérhető, elemezhető)

Eredmények

http://mercator.elte.hu/%7Esaman/cave/leica_szakasz.avi
http://mercator.elte.hu/%7Esaman/cave/leica_szakasz.avi


Pál-völgyi-barlang: az új felmérés adatainak összevetése a korábbi térképpel

A régi térkép meglehetősen 
pontatlan ezen a területen

Eredmények



• A pontfelhőkön olyan mérések is elvégezhetők, amit a terepen nehéz lenne kivitelezni 
(pl. távolságmérések a barlang mennyezetén)

• A nagy felbontású képek irodai körülmények között is elemezhetők.
• A felmért szakaszokon tetszőleges számú metszet készíthető pillanatok alatt.

A Béke-barlang egy részének 20 centiméterenkénti keresztmetszeteinek összehasonlítása
(Restás-Göndör Addrienn diplomamunkájából, 2015) 

Eredmények hasznosítása



Köszönöm a figyelmet!

http://mapyear.org
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