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A  távérzékelés és digitális feldolgozási 
módszerek alkalmazása 
a földtani térképezésben

Az elmúlt néhány év során jelentős változások követ
keztek be a földtani térképezés módszertanában. Ez 
annak köszönhető, hogy az elmúlt két évtized során 
számos űrkutatási és számítástechnikai fejlesztés ke
rült kereskedelmi forgalomba, illetve gyakorlati al
kalmazások céljaira. Cikkünk célja a módszerek be
mutatása mellett egy új integrált adatfeldolgozási 
technika —  a térinformatika —  jelentőségének kieme
lése. A  cikk sorraveszi a hegyvidéki, síkvidéki terü
letek térképezésének légi felvételekre támaszkodó 
módszereit ill. az űrfelvételek felhasználásának le- 
tőségeit. Gyakorlati példákon bemutatja az analóg és 
digitális technika alkalmazását földtani döntéselőké
szítések megoldásaiban.

Bevezetés

Az elmúlt néhány év során jelentős változá
sok következtek be a földtani térképezés mód
szertanában. Ez bizonyos fokig meglepő, hiszen 
az egy évszázad alatt kidolgozott, finomított és 
az egyes országok sajátosságaihoz igazított, 
gyakran egységes szabályzatokba öntött térké
pezési folyamatba nem könnyű új szemponto
kat beilleszteni. Hogy mégis bekövetkezett ilyen 
változás, elsősorban annak köszönhető, az el
múlt két évtized során számos űrkutatási és 
számítástechnikai fejlesztés került kereskedelmi 
forgalomba, illetve gyakorlati alkalmazások cél
jaira, megteremtve a változások technikai fel
tételeit.

A  távérzékelés bevezetését a légi fényképek 
alkalmazása és interpretációban kialakult gya
korlata készítette elő közvetlenül. A  Föld fel
színéről készült „hagyományos” képek a lát
ható színtartományban készültek fekete-fehér 
pankromatikus és valódi színes kivitelben. Táv- 
érzékelésről attól az időtől beszélünk, amióta a 
leképezési módszereket fokozatosan kiterjesz
tették a pankromatikus érzékenység sávjából a 
teljes elektromágneses spektrumra. Az első 
távérzékelésben járatos szakemberek a foto- 
geológusok közül kerültek ki, a kiértékelési 
módszerek pedig azonosak voltak a fekete-fehér 
(F/F), pankromatikus és színes képek esetében 
ismertekkel.

Magyarországon a fotogeológiának nagy ha
gyományai vannak. Az első földtani interpre
tációs kísérlet Dorog környékén történt a hú
szas évek végén, az ott elsőként előállított, fo- 
togrammetrikus úton készült térkép munkáihoz 
kapcsolódva [1]. Ugyanitt, a Vitaülések anya
gában ismertetik részletesen, hogy BANDAT  
Horszt vezetésével fotogeológiai osztály alakult, 
amelyik a Mezőségben, Gánya környékén [2]

és a Bakonyban [3] is végzett földtani inter
pretációkat. A  lendület a II. világháború után 
megtört, megtorpant és ez nem magyarázható 
csupán a szakemberek külföldre vagy más 
szakterületre vándorlásával. A  legdöntőbb 
szempont az új térképrendszerek bevezetése és 
a szigorú titkosítási követelmény volt, amely a 
légi anyagokat különösképpen terhelte. A  bő 
két évtizedes csend után 1969-ben megjelent 
RÁD A I Ödön tanulmánya [4], amiben a légi 
és űrfelvételek földtani felhasználásának máig 
ható, úttörő munkáját tisztelhetjük.

Hegyvidéki területek térképezése 
légi felvételekkel

Légi fénykép használatára a térképezés me
netében három lépésben kerül sor, mégpedig 
jól definiálhatóan a terepi munkák kamerális 
előkészítésekor, amennyiben lehetséges, akkor 
a terepbejáráskor is, de a végleges térképszer
kesztés idején mindenképpen ismételt kiérté
kelésre kerül sor. Általában önálló fotogeoló
giai térképvázlatok nem készülnek, hanem az 
értékelési eredmények beépülnek a földtani 
térképek béltartalmába.

A  kiértékelések elsősorban az alábbi minőségi 
tényezők vizuális megbecslésére irányulnak:

—  negyedidőszakinál idősebb képződmények 
kibúvásainak lehatárolása;

—  kőzethatárok kijelölése, a kontaktusok jel
legeinek vizsgálata (diszkordancia, magmás 
érintkezések stb.);

—  relatív korviszonyok;
—  települési viszonyok tisztázása (rétegdőlés, 

réteglapfelszínek, csapások);
—  szerkezeti jellegek (redők és elemeik, törés

vonalak, zúzott zónák, prototektonika stb.);
—  kőzetelváltozások.

Nem elhanyagolható szempont a felvételek 
topográfiai értéke, ugyanis gyakran hiányzik a 
megfelelően naprakész térkép vagy expedíciós 
körülmények között a megfelelő méretarányú 
térkép nem szerezhető be.

A  részletesebb leírást e cikk kereteiből mel
lőzzük, mert az előzőkben említett Rádai Ö. 
tanulmány mellett számos külföldi összefoglaló 
és gazdag képanyaggal illusztrált módszertani 
szakkönyv ismert [5, 6, 7, 8 stb.].
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Síkvidéki területek térképezése 
légi felvételekkel

A  Kárpát-medence túlnyomó részén korlátot 
szab a légifotó-használatnak az erdőborítottság, 
a nagy kiterjedésű és évszakonként jelentősen 
ingadozó növénytakaró, valamint a vastag ne
gyedidőszaki törmelékes fedő megjelenése. A  
nagy kiterjedésű síkvidékeken ez azonban nem 
érvényes, ugyanis itt a kutatás célja éppen a 
kvarter üledékek elkülönítése; az ilyen vidé
keken az erdők összefüggés nélküli, kis foltok
ban fordulnak elő és összes területük kisebb, 
mint az összterület 10— 15% -a. A  fentiekből 
kiindulva célszerűnek mutatkozott a módszert 
kiterjeszteni az alföldi tájtípusokra is.

Az elmúlt huszonöt év nagy síkvidéki tér
képezési programjai közül az Alföldön csupán 
néhány százezres lapon kísérleteztek légi fény
kép használattal [9], jelentős szerepet igazá
ban nem kaptak.

Az Alföld térképezési programjának lezárá
sával egyidőben, 1982-ben megindult a Kis
alföld hasonló elvek szerinti felvétele. Lényeges 
változást jelentett ugyanakkor, hogy a földtani 
térkép és néhány egyéb, elsősorban építésföld
tani változat előállításához a program terve elő
írta a rendszeres légi fénykép használatot [10]. 
A  terv készítéséhez külön módszertani fejlesz
tés járult, részletesen megszabva, hogy az egyes 
térképezési lépésekben milyen műveleteket kell 
elvégezni és milyen ismérvek alapján kell 'az 
interpretációt a földtani adatokkal együttesen 
feldolgozni. Eszerint a kiértékelésnek az alábbi 
négy tényező elkülönítésére kell irányulnia:
—  a negyedidőszaki képződmények genetikai 

típusának meghatározása és körülhatárolá
suk;

—  a mechanikai összetétel megbecslése minta
területek tapasztalata, referenciák alapján;

—  az egyes képződmények egymáshoz viszo
nyított kora;

—  terepi bejárásra javasolt feltárások kitűzése.
A  kiértékelés a fentieken kívül arra is szol

gál, hogy a kutatáshoz szükséges sekélyfúrások 
helyét kitűzzék, valamint elkészüljön a jelen
kori felszínalakító folyamatok térképe. A  fotó
sorozat alkalmas további tematikus kiértékelé
sekre is, így a földtani interpretáció továbbvi
telével elvégezhető a torlatkutatás terepi mun
káinak vagy a térségi meliorációnak az előké
szítése. A  síkvidéki felvételeknél ugyancsak 
nem elhanyagolható a fotók topográfiai értéke 
sem.

A  genetikai típus meghatározása a kiértéke
lés legdöntőbb lépése. Kiindulásként azt a ne
gyedidőszaki genetikai rendszert vettük figye
lembe, amelyet a szovjet kutatók dolgoztak ki 
az ötvenezres térképezési javaslatok normája
ként [11]. Ez a rendszer árnyaltabb és követ
kezetesen végigvitt az általánosan használt ma
gyar térképi jelkulcsokhoz hasonlítva. A  ne
gyedidőszaki képződményeket ábrázoló földtani 
térképeknek önálló, a genetikai típustól füg
gő saját színkulcsa van, megtörve a konvencio
nális, kor szerinti színezés logikáját.
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A  fotók előkészületek idején történő alkal
mazása a magyar geológus képzésben Szenthá
romságként emlegetett anyag— alak— folyamat 
sorrendet teljesen felborítja, mert a genetikai 
bélyegek, illetve a keletkezési körülmények a  
felvételeken közvetlenül megjelennek és leol
vashatók. Az anyagi jellemzőket ugyanakkor a 
fotó értelmezése alapján kijelölt, lehetőleg átla
got visszatükröző sekélyfúrási anyag és a fel
vételeken észlelhető terepi feltárások leírása 
adja meg.

A  légi fényképek kiértékelésén alapuló föld
tani térképszerkesztés a hagyományos felvételi 
módokhoz képest rendkívül nagy hatékonyság- 
növekedést eredményez a sík- és dombvidéke
ken. A  térképek részletessége olyan, hogy á  
térképezés százezres méretaránya ellenére lé
nyegesen jobb felbontásúak és pontosabbak 
mint a meglévő 25 ezres felvételek [12].

A  földtani térképezés legfontosabb képanyagai

A  magyarországi felhasználások rendszeressé 
válása a különböző képanyagok válaszékának 
ugrásszerű gyarapodása idején következett be. 
Ezért a ma már hagyományosnak tekinthető, 
kialakult módszertannal rendelkező fekete-fe
hér képinterpretáció mellett számos új képtí
pus alkalmazása is lehetővé vált. Ezek esetében 
lényegesen nagyobb szerepet játszik a kiinduló 
feladat megoldáshoz leginkább megfelelő kép 
kiválasztása és gyakori, hogy kialakult mód
szertannal nem rendelkezhet az alkalmazó.

Az analóg interpretálás széleskörűen elfoga
dott képtípusa lett a tízezres, színhelyes mérő
kamarás légi fénykép. Az elmúlt öt év során, 
jelentős területeket sikerült lefedni új repülé
sek révén (1. sz. ábra) és e területeken a föld
tani térképezés támogatásán túl egyéb felada
tok elvégzésére is sor került (környezetföldtan, 
bauxitkutatás stb.).

A  színes felvételek készítése során párhuza
mosan működtetett kamarákkal színes infra
vörös képeket is készítettek bizonyos részterü
letekről. A  vizuális interpretáció tapasztalatai 
azonban azt mutatták, hogy a költségesség és. 
nehézkes kezelhetőség (alacsony hőmérséklet 
igénye, gyors filmöregedés, gradációs problé
mák) nincs arányban a szerezhető földtani in
formációk mennyiségével. Kiegészítő adatokat 
ugyanis csupán a magas talajvíztükrű területek 
elkülönítéshez, illetve a szálkibúvások körülha
tárolásához szolgáltatnak.

Az elmúlt három évben tovább bővült a légi 
fényképek választéka a topográfiai térképek fel- 
újításáhez használt ún. „magasrepülések” feke
te-fehér képeivel. A  teljes sztereoátfedést adó 
képek úgy készülnek, hogy minden második
harmadik kép egy teljes (hazai szelvényezési!) 
25 ezres térképlapot lefed, így az átrajzolás mű
veleti ideje csökken. Közvetlen alkalmazásuk, 
elsősorban az áttekintő, 50 000— 100 000-es föld
tani térképezésben, illetőleg nagyobb tájegysé
gek földtani-tektonikai összefoglalásaiban kerül 
előtérbe. A  40 000-es fotónagyítások és jó optí-
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T ízezres  méretarányú szinhelyes 
lógifényképezések Magyarországon 1989

1. ábra

kával rendelkező berendezések esetében akár 
25 000-es méretarányt kielégítő pontossággal is 
lehet e képeket értékelni. Beszerzésük az MN  
Tóth Ágoston Térképészeti Intézeten'keresztül 
szervezhető meg.

Több időpontból származó felvételeket a 
.Földmérési és Távérzékelési Intézettől lehet be
szerezni. A  20— 25 évnél idősebb képek archi
vált kontaktjai az MN Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Hadtörténelmi Térképtárában, újabban 
az MN TÁTI-ban tekinthetők meg. Előnyük azon 
kívül, hogy a különböző repülési időkből eredően 
az egy felvételi idő miatti esetlegességek csök
kennek, számos esetben a földhasznosítás és te- 
lekkialakítás jobban igazodik a talaj- és kőzettí
pusok határaihoz a mainál. Bizonyos esetekben 
egy megadott folyamat időbeli hatásai is követ
hetők (pl. lecsapolás, elmocsarasodás, új folyó
meder kialakulása, aktiválódott futóhomok-fel
színek, külszíni bányászat nyomai és egyéb gyor
san bekövetkező, autropog'én hatások eredmé
nyei).

A  kisebb lélegzetű vagy gyorsan elvégzendő 
térképező munkák képellátásához lehetőség van 
nem mérőkamarás felvételek készíttetésére is. 
Ezek torzítási viszonyai, repülési menetvonal
megválasztásuk és az átfedések nem ütik meg 
a rendszeres felvételezések színvonalát, de gyor
saságuk és nyílt minősítésük e hátrányok zömét 
ellensúlyozza. Lehetőség van a vízügyi repülő
szolgálat Pilátus Turbo Porter gépének alkalma
zására (Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi 
Szervezet) vagy sárkányrepülőre, repülőmodell-

re szerelt fényképezőgépek felvételeinek be
szerzésére (pl. ÖKOPLAN, ATLASZ Kisszöv. 
stb.). így jutott l:2000-es és l:1000-es méret
arányú színhelyes légi fényképekhez a MÁFI 
középhegységi osztálya a nagymarosi munka
gödör geológiai dokumentálása során.

Űrfelvételek

Az űrfelvételek három fő forrásból származ
hatnak. Az elterjedt Landsat erőforráskutató 
műholdképek jól kiépített laborokkal, digitális 
előfeldolgozási lehetőségekkel, valamint számos 
módszertani fejlesztéssel a legnagyobb jelentő
ségűek Magyarország tematikus interpretálási 
munkáiban. A  nemzetközi irodalomból kiolvas
ható tendenciák közép- és hosszútávon azonban 
a francia SPOT-rendszer előretörésével számol
nak [13]. A  felvételek harmadik csoportját a jól 
kiépített szolgáltatást nélkülöző, sporadikus 
szovjet nyersanyagok képviselik.

Egyéb, nem képszerű mérések anyagai

Magyarországon ebbe a csoportba kerülnek 
az újjáéledő légi geofizikai módszerek, az el
múlt év végén elkészült passzív mikrohullámú 
radiométer mérési eredményei, továbbá szelvé
nyek melletti spektrométer-mérések regisztrá- 
tumai. Ezeknek földtani értelmezéseivel a szak
ma egyelőre adós.
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A  térképezés eszközrendszerei

A  földtani térképezésben használatos eszkö
zöket két nagy csoportra bontva tárgyaljuk. Az 
analóg berendezések a fotografikus anyagok op
tikai szemlélését, transzformálását és feldolgo
zását teszik lehetővé, a digitális technika pedig 
bizonyos analóg műveletek szimulálása mellett 
(pl. a transzformálás) adatbáziskezelést, képfel
dolgozást, automatizált térképszerkesztést és 
GIS (Geographic Information Systems, azaz tér
beli információs rendszerek) felépítését teszi le
hetővé.

Analóg berendezések

A  légi fényképek térbeli szemlélésére és az 
interpretáció térképi átrajzolására szolgáló ha
gyományos eszközök leírása számos hazai is
mertetőben megtalálható [14]. A  tükrös szte- 
reoszkópokon kapott információk transzformá
lás utáni térképrevitelére a legegyszerűbb mó
dok a fotónagyítás módszeréhez hasonlítanak. 
Közös bennük a kép és a térkép méretarányai
nak kép- és tárgytávolság aránnyá átalakítása. 
A  Magyarországon elterjedt berendezések közé 
sorolhatjuk a PLANVARIOGRAPH-ot (R & A  
ROST, Wien), amely kis torzítású, síkvidéki fel
vételek esetében alkalmazható; a keletnémet 
INTERPRETOSKOP egyidejűleg két kiértéke
lőnek teszi lehetővé a szemlélést, számos szub
jektív elem küszöbölését biztosítva. A  LUZ légi— 
fénykép-átrajzoló szintén keletnémet gyártmá
nyú, amely a repülőgép billegéséből eredő tor
zítások kiküszöbölésére is képes egyszerű op
tikai átrajzoló szerkezet.

A  bonyolultabb optikai átrajzolok zoom len
cserendszerek közbeiktatásával oldják meg a 
transzformálás és a térképre vetítés feladatát. 
Magyarországon a Zoom Transfer Scope (Bausch 
& Lomb, USA), valamint a jénai Zeiss K AR - 
TOFLEX-berendezés tartozik ebbe a kategóriá
ba. Pontosságuk minden szempontból kielégíti 
a tematikus kiértékelés igényeit. Az utóbbi ké
szülék átmenetet képez a digitális műszerek 
irányába, ugyanis a mérőjel mozgását két elekt
ronikusan leolvasható merőleges mérővonalzó
val felbontják x és у irányú összetevőre és így 
kalibrálás után az értékelésből kapott vonala
kat abszolút koordinátákkal kifejezve vektoros 
szerkezetű adatbázisba lehet gyűjteni.

Térképek digitális feldolgozása, térinformatika

A  földtani kutatás az alap- és értelmezett 
adatok folyamatosan épülő bázisra, összességére 
támaszkodik. Ebben az adatfeldolgozási folya
matban kiemelt szerepe van a térképnek, mint 
a téradatok integrált és rendkívül hatékony 
adathordozójának. A  számítástechnikai alapon 
álló térinformatika lehetőségeit ismerve, a te
matikus térkép felhasználási köre bővül, s je
lentősége a jövőben fokozódni fog. A  térinfor
matikában a környezettel (felhasználóval) való
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kapcsolattartás, információcsere legfőbb eszköze 
a térkép. Az adatbázisban a térkép konkrétan 
nem kell, hogy megjelenjen, helyette egy össze
tett adatforma van jelen. Gondoljunk egy fel
tárásra és a kapcsolódó kőzettestekre. Ez egy
felől koordinátákkal leírható objektum, másfe
lől a térrész mérhető, megfigyelhető leírása. A  
hagyományos térkép az adatok egy grafikus 
reprezentációja —  folt, izovonal, stb.

A  MÁFI-ban 1984 óta foglalkozunk térin
formatikával. A  munkához a FÖMI gépparkját 
vesszük igénybe, a szoftverfejlesztést a FÖMI 
szakembereivel kötött együttműködésben vé
gezzük. Első lépésben a térkép digitális rögzí
tésére, az adatbázis-építés technikai kérdéseire 
helyeztük a fő hangsúlyt. Alapvetően elkülöní
tettük a már létező, ill. a munka során szerkesz
tésre kerülő, kéziratos térképek adatbázisba ül
tetését. Feltételeztük, hogy lehetséges raszteres 
módszerrel a meglévő (nyomtatott) térképek 
tömeges digitalizálása. Azonban gyakorlatban 
olyan sok utólagos manuális szerkesztési feladat 
szükséges, hogy ezt elvetettük (tematikák szét
szedése) [15].

A  raszteres adatszerkezet egy sor, oszlop el
rendezésű adatháló —  adatmátrix — , ahol a 
rácspontokhoz a térrészre jellemző adatsor ren
delhető. Járható út a nyomdai eredetikre vagy 
klisékre támaszkodó digitalizálás, azonban a kli
séket a nyomdai technológia_nem őrzi meg. Az 
adatbázis-építés második módszere a vektoros 
adatrögzítés, ami gyakorlatilag a térkép kézi 
átrajzolásához hasonlítható feladat.

A  vektoros adatszerkezet esetén koordináta
sor határolja vagy írja le a térrész azonos tu
lajdonságú területeit. A  vektormódszeren ala
puló adatrögzítés a térképkészítéssel, -szerkesz
téssel párhuzamos digitalizálás legkézenfekvőbb 
módszere, de a kész térkép rögzítésére is alkal
mas.

További lépésekben az adatok feldolgozási 
módszerein dolgoztunk. Segítséget a térinfor
matika egyik legizgalmasabb eszköze, az ún. 
overlay technika nyújtott, ahol az azonos tér
részben fedésben lévő különböző tematikák, 
„síkok” egy feltételrendszernek megfeleltetve 
összevetésre kerülnek és új, következtetett tér
képek alakulnak ki (2. sz. ábra). E módszer al
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kalmazásakor számítástechnikai szempontból a 
raszterszerkezetben tárolt adat feldolgozása a 
legkézenfekvőbb.

a  kialakított adatbázis raszter- és vektor
szerkezetű adatok feldolgozását egyaránt támo
gatja, az egyes adatszerkezetek a másik szerke
zetbe áttranszformálhatók. A  térinformatikai 
rendszer hatékonyságát a grafikusan leírható 
egységekhez rendelhető adatsor mélysége és ke
zelhetősége döntően meghatározza. Az általunk 
kialakított rendszer az ismert professzionális 
rendszerek adathatékonyságát nem közelíti meg, 
a célfeladatok azonban a földtani probléma
körhöz szorosan illeszkednek.

3. ábra

Tekintstük át a PROGIS— PRODTM [16], [17] 
rendszert az elérhető eszközparkot és a működő 
programokat az adatrögzítés —  adatfeldolgo
zás —  adatmegjelenítés lehetőségeinek folya
matábráján (3. sz. ábra), ill. gyakorlati példák 
kapcsán:

1.) Nyersanyagprognózis különböző
tematikájú térképek súlyozott összevetésével

A  Gerecse-hegység délkeleti előterében bau- 
xitelőkutatást támogató, a kutatás tervezését 
elősegítő, prognasztikus térképeket kellett szer
keszteni. A  Földtani Intézet kisalföldi osztálya 
prognosztikus célú, légi felvételes kiértékelési 
módszert dolgozott ki, amely a légi fotón értel
mezhető és lehatárolt kedvező és kedvezőtlen 
faktorok együttes, az egybeeséseket osztályozó

ábrázolásán alapszik [18] [19]. A  területről a 
sekély fedettségű karsztbauxit előfordulás 
szempontjából lényeges következő kilenc tema
tikus térképsorozat készült el:

—  sekély fedettségű területek + faktor
—  réteglap-felszínek + 9»

—  közel vízszintes (0— 4 fok) 
felszínek + 99

—  idős Mz-eocén medencék +
99

—- triász kibúvások + 99

—  színindikációk + 99

—  töbörformák +
99

—  meredek (25 foknál nagyobb) 
lejtők -  -- 99

—  fiatal, miocén-kvarter medencék 
területe _ 99

A  légi fotó interpretáció térképre vitele a 
KARTOFLEX-berendezés segítségével történik. 
A  berendezés optikai úton úgy vetíti össze a 
sztereo légifelvétel-képet az alapként szolgáló 
topográfiai térképpel, hogy max. ötpontos il
leszkedés alapján a légi felvételek torzítását 
folyamatosan és automatikusan korrigálja. Az 
értékelő geológus a mérőjel vezetésével közvet
lenül (vektoros formában) digitalizálja a térkép 
valós koordinátarendszerében az értékelő vona
lakat.

További lehetőség a kéziratos interpretációk 
utólagos raszteres letapogatása scanning beren
dezésekkel (Colormation, tv-kamerákon keresz
tül), illetve bevitelük vektoros szerkezetű 
adatként digitalizáló táblával.

A  vektorosan digitalizált adatokat raszteres 
adatbázisba kell konvertálni. A  közvetlenül 
raszteresen digitalizált tematikák adatbázisba 
ültetésének folyamata PROGIS keretein belül 
a következő: a digitalizált nyers képen a gra
fikus információt (lehatároló polygonok, pontok, 
szakaszok stb.) szűréssel el kell különíteni a 
„háttérzajtól” . Az egyes térképeket illesztő 
pontjaik valós földrajzi koordinátáinak meg
adásával egységes vonatkoztatási rendszerbe vi
szik át, ugyanakkor a szűrés és koordináta 
transzformációs lépések után a polygonok egyes 
helyeken megszakadnak és ezt javítani kell. Az 
egy-két kétpontos szakadások automatikusan 
korrigálhatok, míg a több pontos szakadások 
interaktívan javítandók. A  digitalizált térkép- 
előkészítés utolsó lépése a lehatárolt egységek, 
pontosabban a polygonnal összezárt raszterpon
tok homogén földtani tartalommal, térinformá
cióval való feltöltése.

A  továbbiakban a tematikus térképsorozat 
kombinatív megjelenítése, az egybeesések kiér
tékelése, azaz a bauxitra nézve kedvező terüle
tek lehatárolása a cél. Az egyes faktorokhoz a 
geológus a kedvezőség függvényében súlyozott 
pontértékeket rendelhet, pl. — 100 - f - 100 in
tervallumban, ahol a negatív előjel a kedvezőt
len faktorokat jelöli ki. A  súlyozási paraméte
rek függvényében additiven leképzett térkép- 
sorozat a képernyőn megszínezett formában 
megjelenítve azonnal kiértékelhető. Egyrészt a 
súly értékekhez rendelt színek alapján a kedve-
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zőségi fokozatok szemléletesen elkülönülnek, 
másrészt bármelyik raszterpont súlyértéke, ill. 
az ott meglévő tényezők megnevezése lekérhető.

A  módszer számos előnye közül —  túllépve 
az előző példa kereteit —  a következőkre sze
retnénk felhívni a figyelmet:

—  Ismert területet alapulvéve a tematikát 
legoptimálisabban jellemző súlyok kísérleti 
úton —  iterációval, tanítással —  magán a rend
szeren belül állíthatók be.

—  A leképzési függvény a feladat jellegétől 
függően tetszőleges mélységig bonyolítható. Az 
adott példában egyszerű additív modellt mutat
tunk be, de elképzelhetünk olyan modellt, ahol 
a nyersanyag perspektivitását több földtani té
nyező (kőzetanyag, fácies, geológiai kor, tekto
nikai formák stb.) logikai függvényekkel váló 
összekötésével, ill. szükséges és elégséges felté
tellel súlyozva írunk le [20].

—  A kondíciók (gazdasági, műrevalósági ér
tékek) megváltozásával a prognózis naprakészen 
tartható.

—  Azonos alapadattérképekből kiindulva el
készíthető egy vizsgált terület komplex prog
nózisa.

2. Digitális terepmodell (DTM),
térfelületkezelés

Az előző példákban az overlay technika egy 
alkalmazását mutattuk be. Már ennél a mód
szertani munkánál is felmerült a kőzettestek 
térbeli helyzetének, vastagsági adatainak, a ta
laj-, vagy karsztvízszinthez viszonyított helyze
tének kezelése. A  probléma megoldására készült 
el a PRODTM modul, amely térfelületek gene
rálását és összevetését végzi el [20]. Természe
tesen a digitális terepmodell és a térfelületek
kel való műveletek a földtani kutatás szinte 
minden területén alkalmazhatók. Gondoljunk 
egy vízföldtani modellre, ahol a terepfelszín 
(DTM) és a talajvízszint (térfelület) összehason
lítása, az áramlási viszonyok vizsgálata prog
rammal kezelhető vagy a geokémiai mérések 
eredményei és az eloszlásértékek izovonalas 
formában generálhatók stb.

A  térfelület generálása két kiindulási alap 
szerint képzelhető el: 1.) A  mérési értékek és a 
hozzátartozó koordináták alkotta adathármassal 
rendelkezünk (x, y, z). 2.) Nyomdakész vagy 
kéziratos, diszkrét pontokra vonatkozó értékek
ből szerkesztett izovonalas, származtatott tér
képpel dolgozunk [21].

Természetesen az alapadatokra —  azaz a mé
rési helyekre és értékekre —  épülő felület
generálás adja a megbízhatóan értékelhető 
eredményfelületeket. Az izovonalas térképek
ből kiinduló felületgenerálás nem ad megbíz
ható eredményt, mivel a kiindulási adatot csak 
közvetve tartalmazza; emiatt lehetőleg vissza 
kell nyúlni az eredeti, diszkrét adatsorhoz. A  
második beviteli mód alkalmazására azért van 
mégis szükség, mert sok esetben kell feldolgoz
ni olyan térképet, ahol az alapadat már nem, 
vagy csak nehezen érhető el.

Az izovonalas térkép vektorosan vagy rasz
teresen dolgozható fel. Vektoros digitalizálás 
esetén az izovonal mentén azonos (z) • értékű 
koordinátasorhoz jutunk. Raszteres digitalizálás 
esetén —  csak izovanalat és „hátteret” tartal
mazó térképek —  az izovonalak mentén érté
küknek megfelelő pixellek, ill. értéket nem hor
dozó „háttér” pixellek keletkeznek.

Mindhárom esetben tehát, az ismert adatok
ból egy szabályos rácshálóba, azaz raszterbe be 
kell ültetni az adatokat (z értékeket). Ekkor a 
térfelület előállítása során minden raszterpont
ba érték kerül az eredeti értékekből kiindulva 
interpolalási módszerek segítségével. Az iro
dalomból ismert interpolációs módszerek közül 
a távolság négyzetével fordítottan arányosan 
súlyozó átlagoló számítás és a krigeléses mód
szer épült be a rendszerbe. Az interpolálás után 
gyakorlatilag egy raszterkép áll elő, amit egy 
hozzárendelt színskálával meg is jeleníthetünk. 
A legfontosabb azonban a térfelületek közötti 
műveletvégzés lehetősége. Az azonos vonatkoz
tatási rendszerbe transzformált térfelületek 
között a műveleteket a fedésben lévő (azonos 
sorban és oszlopban elhelyezkedő) raszterpon
tok értékein végezzük el. Az eredmények visz- 
szaállíthatóak vektoros adatszerkezetűvé, azaz 
izovonalakká is konvertálhatók.

Vektoros adatszerkezettel dolgozó, felhasz
nálóbarát digitalizáló, grafikus adatszerkesztő és 
rajzoló programot fejleszteni költséges és nehéz 
feladat. Több nagy szoftverház által forgalma
zott CAD- vagy GIS-rendszer rendelkezik rend
kívül hatékony vektorgrafikai modullal 
(AutoCAD, ARC/INFO, INTERGRAPH, ILWIS, 
TOPOLOGIC stb.). Ezek a rendszerek egy szab
ványos adatszerkezetttel (pl.: IGES, DXF) ké
pesek az adatcserére. Ezt az adatszerkezetet is
meri a PRODTM-program is, ennek megfelelően 
a vektoros adatok rögzítésére és megjelenítésé
re az AutoCAD-rendszert használjuk.

3.) Líneamentumok statisztikus kiértékelése

Az űrfelvételeken észlelhető vonalas elemek, 
a líneamentumok elemzése a tektonikai kör
zetesítéshez és neotektonikai vizsgálatokhoz 
nyújt segítséget. A  kiértékeléseket általában 
standard előfeldolgozáson átesett képeken vég
zik, de ismertek olyan speciális szűrő —  élki
emelő programok is, amelyek a vonalas eleme
ket az értelmező számára nyilvánvalóbbá teszik 
(Laplace, Sobel, Prewitt szűrők). A  nyert linea- 
mentumok közvetlen szerkezeti értelmezése 
mellett a hosszúságok és irányok szerinti meg
oszlás vizsgálata is célravezető, ugyanis a  
földfelszínen levő földtani, morfológiai, talaj
tani és növényzeti objektumok határozottan irá
nyított megjelenése alkalmas stresszmezők re
konstruálására, elfedett törések kimutatására.

A  PROGIS— PRODTM programcsomag meg
felelő eszköz ilyen statisztikai feldolgozások 
véghezvitelére is. Az előállított lineamentum- 
hálózat kiértékelése filmen vagy papírképen 
történik. Példaként a Kapós-völgy lineamentum
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kiértékelésére hivatkozunk. (4. sz. ábra). Ennek 
rajzi előállítása jelenti jelenleg a rendszer leg
szűkebb keresztmetszetét, mivel megfelelő 
nyomtatót nem tartalmaz az eszközpark. A  li- 
neamentumokat. AutoCAD-program segítségé
vel digitalizáljuk, tehát vektoros adatszerkezet
tel épülnek be az adatbázisba. A  statisztikus 
kiértékelés rácshálón léptetett ablak segítségé
vel történik. Minden rácspontban az ablak terü
letére számított átlagos lineamentumhossz vagy 
szögérték kerül kiszámításra. A  rácspontok
ban számított átlagértékekre az előző példában 
szereplő módszer szerint térfelület illeszthető. 
Lényeges a statisztika indításakor a paraméte
rek helyes megválasztása, azaz a rácsállandó, 
az ablakméret és az átlaghossz viszonya [21].

Az eredményül kapott izovonalas térkép (5. 
sz. ábra) értelmezése nagy körültekintést igé
nyel. Az előző lineamentumtérkép adatainak 
irány szerinti feldolgozásából kitűnik, hogy a 
viszonylag homogén háttér előtt gyöngysor 
formába rendeződött, irányított anomáliák hú
zódnak. Elrendezésüket összehasonlítva az ere
deti hálózattal megállapítható, hogy azok egy
beesnek a homogén rajzolatú területrészek el
választó vonalaival (pl. a Koppány vagy a Ka
pos völgyével, a Mecsek-alja-vonallal), valamint 
az így kialakult rendszerben további határoló 
vonalak ismerhetők fel. A  feldolgozás tehát ki
emeli, objektívabbá teszi a neotektonikai blok
kok (szegmensek) elhatárolását és további fel
osztását az egyszerű lineamentum-képhez ha-

0 20 4,0 60 80 km1 ___________I__________1____________ I_________ I
4. ábra

0 20 40 60 80km1 __________ I___________1___________ I-----------------1
5. ábra

sonlítva. Ez a kiemelő, figyelemfelhívó eljárás 
sem pótolja azonban a már kialakult kutatási 
módszertant, hanem az eljárások integrált al
kalmazására van szükség.

Összefoglalás

A  távérzékelés földtani alkalmazásai és a 
hozzájuk kapcsolódó számítógéppel támogatott 
térképszerkesztések, GlS-fejlesztések közel 
egyidőben vagy még elfogadható késéssel kez
dődtek meg Magyarországon az általános fej
lődési irányokhoz képest. Vonatkozik ez a még 
csíráiban létező szakértői rendszerekre is. Ér
zékelni kell, hogy ez nem lett volna elérhető 
anélkül, ha a kellő időben nem hozzák létre 
a megfelelő fejlesztési koncepciót, anyagi-tech
nikai feltételeket és szervezeti kereteket. Nincs 
olyan áthághatatlan szakadék tehát, amelyik 
reménytelenné tenné a további igazodást a 
szakma fejlődési trendjeihez. Ahhoz azonban, 
hogy erről meggyőződhessünk, mindenképp át 
kell lábalni azon a másik szakadékon, amelyik 
a megszokott módszerek és az elérhető lehető
ségek között húzódik. Ha az adatbázisok nin
csenek feltöltve, a szakemberek pedig nem kö
vetik nyomon a jelentős változásokat, akkor 
félő, hogy ez a szakadék nagyon nehezen átha- 
tolhatóvá válik. Vagy ami még rosszabb, ott 
fognak maradni a túlsó parton
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Síkhegyi, Ferenc—Dr. Turczi, Gábor:
The application of remote sensing and digital 

processing methods in the geological surveying

Important changes took place during the last years 
in the methodology of geological surveying. This is 
due to the fact that during the last two decades many 
developments of space research and computer tech
nique were put into commercial circulation and for 
practical applications. The purpose of the article is 
beside the description of the methods the stressing 
of the importance of a new integrated data-proces- 
sing technique, that of space informatics. The article 
enumerates the methods for mapping mountainy and 
plain-country areas based on aerial photos and the 
possibilities of the utilization of satellite imageries. The 
article shows on practical examples the application 
of analogue and digital techniques for solving geolo
gical decision-preparations.

Ференц Шикхедьи—Габор Турци
Дистанционные методы и их цифровая 

обработка, используемые при геологическом картировании

В методике геологического картирования в последние го
ды произошли значительные изменения, благодаря тому, 
что в целях практического использования в торговый оборот 
вошли многочисленные достижения космической и вычисли
тельной науки и техники. Целью статьи является наряду с 
ознакомлением читателя с методами обратить особое вни
мание на значение новой интегрированной техники обра
ботки данных —  пространственной информатики. В статье 
излагаются методы картирования, опирающиеся на исполь
зовании аэро- и космических снимков как в горных, так и в 
равнинных районах. На практических примерах показыва
ется использование аналоговой и цифровой техники в раз
решении геологических .[проблем.
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