
Bevezetés

A 2002–2003-ban végzett földtani kutatás során a föld-
tani-tektonikai dokumentálásban, ezen belül a fúrások és az
ásott kutak, valamint a kutatóárkok földtani-tektonikai do-
kumentálásában számos új módszer alkalmazására nyílt
lehetőségünk. Ezek a módszerek a digitális adatrögzítés, az
adatok adatbázisba szervezése, a számítógépes megjelení-
tés témakörét ölelik fel. Ebben az időszakban 23 fúrás mé-
lyült 3298,72 folyóméter összhosszban, 2892,65 m
hosszan maggal, amelyből a dokumentálás során 287,00 m
fedőüledéket és 2605,65 m alaphegységi képződményt
(Mórágyi Gránit, kréta vulkáni telérek) írtunk le. Ezen
kívül 3 ásott kút mélyült, 73,3 m összhosszban (71,0 m fe-
dő, 2,3 m alaphegység), továbbá 2 árkot létesítettünk,
1506,91 m dokumentált hosszúságban. A dokumentálás
legnagyobb részét a MÁFI szakemberei végezték, a fúrá-
soknál az Üh–32 fúráscsoportnak és a két árok egynegye-

dének földtani-tektonikai dokumentálását a Mecsekérc, az
árokdokumentálás technikai előkészítését és végső össze-
állítását, valamint a videodokumentálást a Kömlődi Kor-
rekt Kft. végezte. 

Fúrómagok földtani-tektonikai 
és ásott kutak földtani dokumentálása

A kutatás során a fúrómagok dokumentálását nem az ál-
talában megszokott módon, a fúrás mellett, a szabad ég alatt,
hanem a külön erre a célra létrehozott Földtani-tektonikai
Terepi Laboratóriumban végeztük, ahol az időjárási körül-
ményektől független és ezáltal alapos munkavégzésre nyílt
lehetőség. Az ásott kutak dokumentálása természetesen a
helyszínen történt, de a dokumentálás rendszerének hason-
lósága miatt ezt is a fúrásdokumentálással együtt ismertet-
jük.
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Összefoglalás

A 2002–2003-ban végzett földtani kutatás során a földtani dokumentálásban, ezen belül a fúrások és az ásott kutak, valamint a kutatóárkok
földtani-tektonikai dokumentálásában alkalmazott új módszereink digitális adatrögzítés alkalmazásával lehetővé tették a kutatási területről szár-
mazó hatalmas mennyiségű földtani-tektonikai adat digitális megjelenítését, rendszerezését, adatbázisba szervezését. A fúrások és az ásott kutak
esetén kéziszámítógépekre kidolgozott külön programokkal oldottuk meg a földtani és tektonikai információ adatbázisba vitelét, illetve köz-
vetlenül a számítógépes adatbázisba töltését. (Ez a megoldás a terepen is lehetővé teszi az azonnali adatbázisba vitelt.) Ezután az adatbázist
szűrésekkel, szólisták készítésével és egységesítésével tettük homogénné, adatbázisra épülő későbbi feladatok megoldására alkalmassá. A földtani-
tektonikai dokumentálás többlépcsős folyamat, amely alaphegységi kőzetek esetén az átnézetes földtani dokumentálás →mintakijelölés → fény-
képek elkészítése → tektonikai dokumentálás →magszkennelés → részletes földtani dokumentálás →mintavétel lépésekből áll. A fedőüledékek
esetén ebből a sorból a tektonikai dokumentálás és magszkennelés lépései maradnak ki, a többit változatlanul elvégezzük.

Az árkok dokumentációjánál a fénykép alapú dokumentálás bevezetésével és a földtani tartalomnak a mérethelyes, abszolút magasságvo-
nalakra illesztett megjelenítésével, akárcsak az árkok felülnézeti térképének tektonikai értelmezésével, új megjelenítési formákat hoztunk létre.
Már a terepi részletes, 1:50 méretarányú fényképekre történő rajzos dokumentálás is jelentősen könnyebb volt, mint a milliméterpapírra történő.
A későbbiekben ennek GIS alapú számítógépes feldolgozása történt meg. 



A földtani dokumentálás során a fúrómagok ásványos
összetételét, szövetét, szerkezetét és elváltozásait vizsgál-
tuk, ezek alapján végeztük el az előzetes kőzettani minő-
sítést, amelyet (elsősorban mikroszkópos) vizsgálatok el-
végzése után pontosítottunk. Ezeket a földtani alapadatokat
a későbbiekben a földtani, tektonikai, vízföldtani, geofizi-
kai értékelések, végül a felszíni kutatás zárójelentése (BAL-
LA et al. 2003) használták fel. 

A dokumentálás rendje eltérő volt a fedőösszletben és a
legfelső, murvásodott gránitban, valamint az alaphegységi
szakaszokon.

A fedőösszletben és a gránittest legfelső, erősen murvá-
sodott részén (akárcsak az ásott kutakban) csak földtani do-
kumentálást végeztünk, tektonikai dokumentálást nem,
mivel tektonikai jelenségeket nem észleltünk. Ezeken a sza-
kaszokon a fúrásokban a rétegeket a hagyományos módon
jelöltük, vagyis a fúrás mélyítése során a műszaki ellenőrzés
által megadott kiépítésmélységeket vettük figyelembe. Itt a
komplex mélyfúrás-geofizikai mérések is segítették a réteg-
határok pontosítását és az értelmezést. 

Az alaphegységi szakaszokon a dokumentálási folyama-
tok sorrendje a következő volt: 

— átnézetes földtani leírás (a rétegek kijelölése és be-
számozása),

— a rendszeresen kijelölhető minták helyének rögzítése
a fúrómagon,

— a magládák lefényképezése,
— tektonikai leírás,
— magszkennelés,
— földtani leírás,
— magmintázás.
Csak a nem széttört szakaszokon készült szkennelés,

akusztikus lyukfal-televíziós mérés részben a tört szaka-
szokról is készült, de a zúzott zónákról már az sem. Az
alaphegységi kőzetekben a réteghatárokat nem a felszíntől
mértük (a fúrási kiépítés értéke alapján) —, hogy a nem
100%-os magkihozatal vagy a bennmaradt és későbbi
kiépítéskor felszínre került kisebb-nagyobb magszakaszok
esetén pontosabban állapíthassuk meg a réteg valódi mély-
ségét —, hanem a felfelé következő kiépítéstől való távol-
ságát adtuk meg. Így rögzítettük az összes földtani és tek-
tonikai elemet (pl. réteg felső határa: 231,25+1,25 m, réteg
alsó határa: 233,12+0,21 m). Ezeket valódi mélységre a
magok szkennelése és a lyukfal-televíziós mérésekkel való
összevetése után számítottuk át. Ugyanígy adtuk meg a
vizsgálatra kivett minták mélységét is, és jelöltük meg a
fúrómagon is. A fenti módszer természetesen azt jelenti,
hogy az egyes réteghatárokat, a tektonikai objektumok
helyét, valamint a kiépítéskori magszakaszok aljának való-
di mélységét csak a végleges dokumentáció elkészítésekor
tudtuk pontosan megadni. Ez az egységes érték biztosítot-
ta a földtani és a tektonikai leírás, továbbá a szkennelés és
az akusztikus lyukfal-televíziós mérések egybevethető-
ségét.

Az alábbiakban a földtani és tektonikai dokumentálást, a
magszkennelést és az adatbázisba vitel módszereit ismertet-
jük. 

Földtani dokumentálás

A dokumentálást a korábbi gyakorlattól eltérően nem fo-
lyamatos szövegben, hanem kéziszámítógépekkel végeztük,
majd a Laboratóriumban számítógépes adatbázisba töl-
töttük. 

A tervkészítés során az alaphegységi képződményekre
és a laza üledékekre külön adatlapokat dolgoztunk ki. Ezek-
nek az adatlapoknak a szerkezetét a munka során elsőként
kísérleti jelleggel, majd általánosan bevezetve kéziszámító-
gépekre (Pocket-PC, HP Jornada típusú kéziszámítógép)
vittük, amihez külön programot fejlesztettünk. Ezáltal már a
magláda mellett gépre lehetett vinni a leírás egyes elemeit,
illetve az egyes jellemzők esetén előre gyártott szólistákat
tudtunk készíteni, ezekből kellett kiválasztani a megfelelőt.
A dokumentálási adatok a PC-re való letöltéskor rétegenként
külön XML formátumú fájlokba kerültek, vagyis egy fúrás
annyi fájlból állt, ahány réteget a dokumentáló geológus leírt.
A fájlokat SQL-parancsok segítségével tetszőleges standard
adatbázis-kapcsolattal (ODBC) rendelkező adatbázisba kon-
vertáltuk. Az egyszerű kezelhetőség érdekében a közbülső
feldolgozás MS Access adatbázisban történt, amelyből Excel
táblázatokat készítettünk. Így lehetővé vált alapvető szűrés-
sel, csoportosítással az áttekintés, vagyis a különböző leírók
által a leírások egyes elemeire használt elnevezések könnyen
összehasonlíthatóvá váltak, ami megteremtette a későbbi
egységesítés lehetőségét.

A magládákat egységesen lefényképeztük digitális ka-
merával, az így kapott képsorozat része a fúrási adatbázis-
nak. Az egyes megfigyelhető jelenségekről részletes fény-
képeket készítettünk. 

A dokumentálás során felülről lefelé folyamatosan ad-
tunk a rétegeknek sorszámot. Amennyiben utólag egy ré-
teget több részre kellett bontani, kiegészítő rétegszámot „.1”
kiegészítéssel adtunk (a 11.1. réteg a 11. és 12. réteg közé
került), ha rétegen belül alréteget különítettünk el (pl. zár-
vány a gránitban), ezt „.01” jellel írtuk le (a 11.01 alréteg a
11. rétegen belül van). A fúrások és ásott kutak földtani adat-
bázisának áttekintését a fekü és az alaphegységi rétegek 
szerinti bontásával az 1. táblázat mutatja be.

Fedőüledékek 
dokumentálása és mintázása

A magfúrások fedőüledékeinek dokumentálási menetét
alább ismertetjük.

Az első fázis a beszállított maganyag áttekintése volt. A
dokumentáló geológus kijelölte a réteghatárokat, és a mag-
láda szélén számozással látta el az egyes rétegeket. Kijelölte
a rendszeres minták helyét, amelyet a magláda elválasztó lé-
cére is rárajzolt, ráírt a rétegszámozáshoz hasonló rend 
szerint. Ezután elkészítette a magláda fényképét (a fúrás
jelével és a magláda fúráson belüli sorszámával), amihez
megadta a láda tetejének és aljának mélységét a magok
kiépítéseinek tikettái alapján. Közeli, digitális felvételt ké-
szített a fontosnak minősített részjelenségekről, esetenként
a mintavételi helyekről is. A kijelölt minták adatairól (min-
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tavétel helye, vizsgálat célja, vizsgálat típusa) mintavételi
lapot vett fel. 

Ezt követte a részletes földtani dokumentáció, ami a
földtani adatbázis kitöltését jelentette PC-s adatbázis-be-
viteli felületen. Eközben további minták kijelölésére kerül-
hetett sor (mintavételi lapok kitöltésével).

Az ásott kutak dokumentálása ettől a dokumentálás
helye és a vizsgálati anyag formája miatt részben eltért.

Az ásott kutak vizsgálatakor a dokumentálás a kútásás
során a felszínre hozott és mélységszakaszonként (kb. 20
cm-enként) külön tárolt anyag alapján történt. A rétegsor
viszont ugyanúgy a fúrásokhoz kidolgozott adatbázis-szer-
kezetbe vagy a mélyítés helyszínén kéziszámítógépekbe,
vagy a Laboratóriumban közvetlenül a PC-adatbázisba ke-
rült. A lyukfal fényképsorozata a lyukba való leereszkedé-
sek folyamán készült.

A mintavétel részben lent az ásott kút talpán (hidrogeo-
lógiai pF- és K-tényező-vizsgálatokra), részben a felszínre
hozott anyagból (az összes többi vizsgálatra) történt (a K3
kútban függő talajvizet észleltünk, itt vízmintát is vet-
tünk). A kutak dokumentációjáról és anyagvizsgálatáról
jelentés készült, amely a harántolt képződmények földtani
leírását, a rétegenkénti dokumentációt, a kútfalak fényké-
peit, a rajzos dokumentációt és az anyagvizsgálati ered-
mények összefoglaló táblázatait tartalmazza (GYALOG et
al. 2003d). 

Alaphegységi képződmények 
dokumentálása és mintázása

Az alaphegységi képződmények földtani-kőzettani do-
kumentálása is a fúrómag átnézésével kezdődött. Ennek so-
rán kijelöltük a réteghatárokat, és a magláda szélén szá-
mozással láttuk el az egyes rétegeket, majd elsődleges min-
tavételi helyeket jelöltünk ki a már ekkor szükségesnek tar-
tott vizsgálatokra. Ezeket a fúrómagon és a magláda el-
választó lécén jelöltük meg (a rétegszámozáshoz hasonló
rend szerint), hogy ezeket az adatokat a mag szkennelése
során rögzítsük. Ezután elkészítettük minden magláda digi-
tális fényképét, amelyen magláda sorszáma és a fúrás jele is
szerepelt. Lehetőség szerint külön részletes felvételt készí-
tettünk a mintázási helyekről is. A kijelölt mintákról minta-
vételi lapot vettünk fel. 

A földtani leírás — a tulajdonképpeni földtani doku-
mentálás — a tektonikai leírás és a magszkennelés után kö-
vetkezett. A leírás tartalmát az adatlapok határozták meg,
szükség esetén az adatlapokhoz szöveges kiegészítést fűz-
tünk. A földtani leírásban 15 geológus vett részt, a fedő-
üledéket, az erősen murvásodott és a kemény gránittestet
más-más leíró dolgozta fel, így szinte mindegyik fúrási
rétegsor több leíró munkája. 

Eközben további mintákat jelöltünk ki (helyüket szintén
megjelöltük a magládán). Amennyiben a maganyag állapota
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1. táblázat. A fúrások és ásott kutak földtani adatbázisának áttekintése

Fedő = negyedidőszaki üledékek, fekü = alaphegységi képződmények.



lehetővé tette, kiegészítő tektonikai megfigyelésekre is sor
került. A leírás a fúrási tevékenység során mindvégig lépést
tartott a fúrások előrehaladásával. 

A kapcsolatot a tektonikai adatbázissal a rétegsorszám
szolgálja. Az adatfájlokból adatbázist építettünk fel. Az
adatbázis rekordjainak száma 1789 db, megegyezik a réte-
gek számával.

Valamennyi fúrásról és fúráspárról (pl. Üh–27 —
GYALOG, ZSÁMBOK 2003, Üh–25 és Üh–25A — GYALOG et
al. 2003a), illetve fúráscsoportról (pl. Üh–31 — GYALOG et
al. 2003c) önálló földtani jelentés készült, azonos szer-
kezetben. Ezekben az általános adatok után megadtuk a
fúrás részletes földtani leírását, valódi mélységgel, mellé-
keltük a fúrómagok fényképeit a magládákról készült fény-
képsorozatként, a fúrás részletes rajzos földtani rétegsorát
1:100 méretarányban, végezetül összefoglalást adtunk az
anyagvizsgálatokról, az elkészült anyagvizsgálati eredmé-
nyeket táblázatokban összesítettük.

Rétegsorszelvény generálása adatbázisból

A kutatás során lemélyített fúrások és ásott kutak leg-
fontosabb földtani adatait 1:100 méretarányú rétegsorszel-
vények ábrázolják. A méretarány miatt hosszú csíkként
megjelenő ábrákat a nyomtatásban A/4-es oldalakra tördel-
tük, és az egyes lapok között átfedési sávot alakítottunk ki. A
megjelenített tematikák szerint három különböző felépítésű
ábra készült (1. ábra): 

— az ásott kutakról, 
— a fúrások fedőüledékeiről, 
— a fúrások alaphegységi kőzeteiről. 
A részletes fúrási adatokat adatbázis tartalmazza. Az

ábrázoláshoz nagy mennyiségű adatot válogattunk le és dol-
goztunk fel. A három ábratípusnál sok hasonló adatot kellett
hasonló módon ábrázolnunk, ami kiváló lehetőséget terem-
tett automatizmusok felépítésére. Ennek megfelelően a ré-
tegsort és a kiegészítő adatokat nem manuálisan jelenítettük
meg, hanem az ábraanyagot az adatbázisból generáltuk.
Ehhez a feladatra szabott célszoftvert készítettünk Visual
Basic felületen. 

A szoftver két relációs táblát kezel. Az egyik a részletes
földtani adatbázisból leválogatott földtani, a másik pedig az
ábratípusra jellemző grafikus információt tartalmazza. A
három ábratípus grafikai felépítését — például a méretezést,
tipográfiát, a szöveg elforgatásának szögét vagy a képződ-
mények színét — természetesen előre rögzítettük, de ezek a
tulajdonságok szükség esetén tetszőlegesen és egyszerűen
változtathatók, így az ábra grafikus megjelenése az adatbá-
zisból vezérelhető. Az egyes képződményeket a szín- és
kőzetjel együttese azonosítja. A kőzetjelek esetében olyan
standard rendszert alakítottunk ki, amelyben az alapjelek
kombinációjával bármely képződmény jele létrehozható. A
kőzetnév és a jel viszonya kölcsönösen egyértelmű. A kő-
zetjelek rendszere a felépítéséből adódóan nyitott, tetsző-
legesen bővíthető. 

Az automatikus feldolgozás előfeltétele a tematikus ada-
tok egységessége. Az adatellenőrzést és a hibák feltárását

egyszerű szűréssel oldottuk meg. Az esetleges manuális
javítás után a szoftver a földtani adatbázisból kiolvassa a te-
matikus adatot, majd a megfelelő reláció alkalmazásával
hozzárendeli a különböző grafikus információkat. Elvégez
bizonyos összehasonlításokat és számításokat: ha például az
egymást követő rétegek adott földtani tulajdonsága azonos,
akkor összevonja azokat, vagy meghatározza az ábrára ke-
rülő szöveges információ pozícióját — ásott kutak esetén pl.
a talajszintet és a kort; az alaphegységi kőzeteket bemutató
szakaszokon pedig a bontás-mállás, a repedezettség, a
törés/m és a palásság bemutatására szalagdiagramot gene-
rál.

A szoftver futtatásával egy olyan parancsfájl keletkezik,
amely tartalmazza az adott ábra generálásához szükséges
grafikus információt, és a MicroStation számára értel-
mezhető. A parancsfájlt a MicroStationbe beolvasva egy
megfelelően strukturált állományban megkapjuk a kész áb-
rát. Ezután az ellenőrzésen kívül csak kisebb mértékű kar-
tografálási munka — az állandó elemek (fejléc, vonalzók)
beépítése — szükséges. A nyomtatásra való előkészítés,
vagyis az ábrák A/4-es oldalakra tördelése csak látszóla-
gosan szabdalja fel a rétegsort, vagyis, noha A4 méretű
ábrákat nyomtatunk, a háttérben a rétegsor egy egységként
marad meg.

Az automatizmus biztosítja az ábrák egységességét, és
csökkenti a hibalehetőséget. A feldolgozási módszer előnye,
hogy a nagymennyiségű adat ellenére az ábrák egyszerűen
és gyorsan generálhatók, és a rendszerbe a később feldolgo-
zott fúrások adatai is beépíthetők.

Tektonikai dokumentálás

A tektonikai dokumentálás szoros kapcsolatban van a
fúrómagok szkennelésével. A szkenneléshez ép, lehetőleg
eredeti helyzetükbe összerakott magok szükségesek. Ezért a
tektonikai dokumentálás mindig kissé megelőzte a szkenne-
lést, mivel azt részben elő is készítette, és mindkettőhöz még
ép, bolygatatlan maganyag szükséges. A földtani dokumen-
tálás, amely részben a maganyag roncsolásával is jár, csak ez
után következett.

A tektonikai leírás során összeállítottuk szkenneléshez a
maganyagot, ahol a mag állapota (töredezettsége) ezt lehe-
tővé tette. A törések mentén szétesett magdarabokat már a
magládában megpróbáltuk összeállítani (szükség esetén gu-
migyűrűvel rögzítettük egymáshoz őket), egyúttal ellenő-
riztük a magok helyzetének helyességét. A dokumentáció
első döntése, hogy az adott magszakasz szkennelhető-e
vagy sem. Az ezt követő adatrögzítés módja eltérő. 

Nem szkennelhetők azok a magszakaszok, amelyek
vagy olyan apróra összetörtek, hogy nem lehet őket henge-
res maggá összeállítani, vagy a fúrás következtében olyan
mérvű mechanikai koptatódást szenvedtek, amelynek kö-
vetkeztében jelentős részük hiányzik, vagy az alakjuk nem
teszi lehetővé a szkennelést. Ebben az esetben a dokumen-
táció szegényesebb lett, de adattartalma megegyezett a
szkennelt szakaszokéval, és ugyanabba az adatbázisba
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került. Természetesen ezek az adatok a későbbiek során
sem váltak orientált adatokká, ezért ezeket elsősorban a
különböző jelenségek gyakorisági vizsgálatánál használ-
tuk fel. Az egyes objektumok mélységét ebben az esetben
is a tikettáktól mér-tük. Jellemeztük az összetörtség
mértékét, a szakasz átlagos kitöltésanyagát, a szerkezeti
igénybevétel fajtáját. A legtöbb esetben ehhez kapcsoló-
dott az úgynevezett töréses övek jellemzése is. Ezek a fúrá-
sokban egyfajta zónaként értelmezhetők, amelyben a
töréses igénybevétel nagymértékű, és ahol sok,
genetikailag nyilvánvalóan összetartozó síkokra, összetört
szakaszokra bomló törészónával van dolgunk. Az ilyen
zónák jellemzése komplex geológiai–geofizikai folyamat,
ezért e zónákat egyrészt a tektonikai dokumentáció egyes
mezőivel, másrészt szövegesen jellemeztük. A tektonikai
dokumentációról fúrásonként (pl. Üh–25 — MAROS et al.
2003a), illetve fúráscsoportonként (pl. Üh–31 fúráscso-
port — MAROS et al. 2003b) készítettünk jelentést.

Magszkennelés

A kutatás keretében a 2002–2003. évi fúrások alaphegy-
ségi szakaszain a magmintáknak mintegy 80%-a volt szken-
nelhető.

A magszkennelést az ImaGeo magszkennerrel végez-
tük. Ezzel a saját fejlesztésű eszközzel (MAROS, PÁSZTOR

2001) összeállítható darabokból álló, hengeres fúrómagok
palástját lehet optikailag rögzíteni, közel 400 DPI felbontás-
sal, amely a 0,07 mm nagyságú ásványszemcséket is jól
elkülöníthetővé teszi. A szkennelt kép fájlneve a szkennelt
szakasznak a tiketták alapján megadott mélysége volt. A
képfájlban azonosítókat is rögzítettünk, amelyek meghatá-
rozzák a mag tetejének mélységét, a maghoz rögzített ko-
ordinátarendszer „észak” palástalkotóját, a fúrás azonosí-
tóit. Az elkészült raszteres információt tartalmazó képeken
nagyrészletességű kiértékelést végeztünk a szintén saját fej-
lesztésű szoftverek segítségével (MAROS, PALOTÁS 2000).
Az értékelést megkönnyítette, hogy az adott fúrómagsza-
kaszt teljes terjedelmében, egy időben láthatjuk, mivel a
magszkenner annak kiterített palástképét jeleníti meg.

Megfigyeléseinket az időjárás hatásai nem befolyásol-
ták, és a fizikai megterhelés által okozott dekoncentráció is
elkerülhető volt. Ezért a dokumentáció információtartalma
homogén. Az értékelés számítógépen történt, amelyet a
magládák mellett helyeztünk el, fő szoftvermodulja a
CoreDump szoftver. Ennek segítségével a raszteres képeken
vektoros objektumokat értelmeztünk, amelyek két ponttal
definiált vektorok, három ponttal meghatározott síkok, sok
pont által leírt sokszögek vagy síkok által közrezárt zónák
lehetnek. Ezeket az objektumokat testre — kőzetre — szab-
ható, rugalmas adatbázisba szerveztük, amely alapvetően
két tulajdonságszinttel jellemzi az objektumokat: egy el-
sődleges tulajdonsággal (amely a „mi ez” kérdésre felel, pl.
összeforrt törés) és másodlagos tulajdonságokkal (amely a
„milyen ez a valami” kérdésre felel, pl. az adott repedés-
kitöltés anyaga, vastagsága, alakja, egyéb objektumokhoz

való geometriai viszonya, az észlelés megbízhatósága stb.).
Mivel a tulajdonságok korlátlanul bővíthetők, és egyazon
objektumhoz korlátlan számú másodlagos tulajdonság ren-
delhető, ezért a két szint elegendő a geológiai objektumok
részletes jellemzésére. Az értékelés közben természetesen a
kőzetet hagyományosan (tapintással, savazással, lupéval) is
vizsgáltuk. Ezáltal a beviteli mezőkben olyan tulajdonsá-
gokat is meg tudtunk adni, amelyek a palástképről nem is-
merhetők meg (pl. vetőkarc a törés felületén, nyílt törések
felületének érdessége, fúróiszap behatolása a törésfelületre
stb.). Az értékelés részletességét a rendelkezésre álló doku-
mentációs idő függvényében több lépcsőre bontottuk, a te-
repi (a terepi laboratóriumban történő) dokumentációt még
részletesebb irodai kiegészítés tette teljesebbé. Ennek kere-
tében nemcsak az objektumok helyét és elsődleges tulaj-
donságait rögzítettük, hanem másodlagos tulajdonságaikat
és több objektum egymáshoz való viszonyát is (töréspár,
párhuzamos, fonódó, megálló törések stb.).

A vektoros adatbázis értékelt elemeit a fúrólyukban mért
akusztikus lyukfal-televízió orientált, képként megjelenített
adattömegével (SZONGOTH et al. 2003) vetettük össze, és az
egyező törések alapján a szkennelt képek objektumait a
lyukfal-televíziós képpel fedésbe forgattuk. Így az egész
szkennelt adattömeg visszanyerte eredeti pozícióját, és ori-
entációja a valóságnak megfelelő lett, ami a fúrások alapján
történő értelmezés új lehetőségeit teremtette meg. Ameny-
nyiben a számítógépek tároló-kapacitása megtelt, de leg-
alább kétnaponta, az adatokat és a szkennelt képeket archi-
váltuk. A szkennelésre alkalmas szakaszok dokumentálásá-
nak menetét a 2. táblázat mutatja be.

A fúrási és tektonikai adatok 
adatbázisba vitele

A bátaapáti (üveghutai) kutatás keretében a fúrómagok
földtani, valamint a tektonikai leírását HP Jornada kéziszá-
mítógépek segítségével végeztük. A cél az volt, hogy mobil
eszközökkel rögtön olyan digitális állományok keletkez-
zenek, amelyek:

— gyorsan és egyszerűen adatbázisba tölthetők, 
— lehetőleg előre rögzített listákon alapuló elemeket

tartalmaznak (gépelési hibák kiszűrése),
— azonos szerkezetűek.
A külső cég által fejlesztett célszoftver két modulból áll: 
— a Jornadán futó adatbetöltő modul,
— egy nagy teljesítényű PC-n (munkaállomáson) mű-

ködő adatfeltöltő-szerkesztő modul.
A szoftver alapját az XML fájlformátum képezi (l.

www.xmlinfo.hu): 
„Az XML, vagyis eXtensible Markup Language: bővít-

hető jelölő nyelv. Ez a World Wide Web Consortium XML 1.0
ajánlása, amely egy olyan szintakszist ad meg, amelyet betart-
va különböző (definiált parancskészletű) jelölő nyelvek
hozhatóak létre. Éppen ezért szokták meta-nyelvnek, nyelv-
leíró nyelvnek is nevezni. Egy XML-dokumentum elemekből
áll, amelyek neve (szókincs), egymáshoz való kapcsolata és
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tartalma szabályokkal rögzíthető (nyelvtan). Az XML-speci-
fikáció megad egy szintakszist mind az XML-dokumen-
tumokra — vagyis az elemek jelölésére —, mind a szabályok
leírására. A megadott szintaktikai szabályok betartásával
bárki saját nyelvet (dokumentum-típust) készíthet, s azt a
megfelelő XML-konform eszközzel ellenőrizheti, feldolgoz-
hatja. A nyelvtan és a szókincs megadása nem kötelező. A
dokumentum a fentiek alapján:

— bővíthető (eXtensible), mert saját elemeket lehet
deklarálni; 

— jelölő (Markup), mert az elemek — egy megadott
módon — jelöléssel különböztethetőek meg egymástól; 

— nyelv (Language), mert rögzíthető a szókincs és a
szabály.”

Szoftverfejlesztőink egy olyan egyedi, az XML fájlfor-
mátumnak megfelelő szerkezetű fájltípust hoztak létre,
amely rugalmasan igazítható volt a kutatás — esetleg menet
közben változó — igényeihez. 

A rendszer alapja a template fájl, amelyet az adott feladat
szükségei szerint informatikus szakember állított elő. Ez az
üres XML fájl funkcióját tekintve leginkább egy kitöltetlen

űrlaphoz hasonlítható, amelyet a geológusnak ki kellett töl-
teni. Az űrlap természeténél fogva magában hordozza a
különböző adattípusok formátumát (szöveg, szám, dátum
stb.), valamint a bevitel módját (folyószöveg, cella kitöltése,
fejléc, lista, pipajel stb.).

Mivel a betöltendő adatok a hierarchia különböző fokán
álltak, ezért a programban ún. „fa struktúrás” beviteli mezőt
alkalmaztunk (2. ábra). Ennek megfelelően a megjelenítés
szempontjából kétféle adattípus létezhet: 

— tree (fa): a lenyitható rész (mint a Windowsban a
könyvtárak),

— leaf (levél): maga az értékhordozó (mint a Win-
dowsban a fájlok).

A leafek különböző típusúak lehetnek, amelyek az adat-
bázisban előforduló típusoknak felelnek meg. Az adatbevi-
tel módja típusonként különbözik:

— number (szám): csak számot lehet begépelni,
— text (szöveg): szabadon lehet szöveget begépelni,
— date (dátum): csak dátumot lehet bevinni,
— counter (számláló): automatikus számláló (pl. folya-

matos rétegleírásnál hányadik réteg),
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— enum (lista): listából lehet választani (amely bővít-
hető).

A 3. táblázat és a 3. ábra a tree és leaf adattípusokhoz tar-
tozó különböző állítható paraméterek magyarázatát tartal-
mazza.

Az adatok előállításának és adatbázisba töltésének
menete az alábbi: 

— az informatikus előállítja az üres template (űrlap)
fájlt (a fájl tartalmilag megfelel a geológusok elvárásainak,
szerkezetileg pedig alkalmas a későbbi informatikai feldol-
gozásra),

— a geológus rétegenként leírja a fúrómagot a Jornada
kéziszámítógépen futó szoftverbe, 

— a kéziszámítógépen keletkezett fájlokat a munkaál-
lomáson levő szoftverrel az informatikus az adatbázisba tölti,

— a geológus ellenőrzi az adatbázis adatait.

Kutatóárkok dokumentálása

Bátaapátiban 2002-ben két kutatóárkot hajtottunk ki, az
A1 árkot az Éva-völgyében és az A2 árkot a Mészkemence-
völgyben. Ezek nagyobbrészt a meredek völgy talpán, kézi
módszerrel végzett, 1,5-2 m magas árokoldal-letakarítások,
kisebbrészt — vastagabb negyedidőszaki fedő esetén —
80–100 cm széles, hegyfelőli oldalaikon max. 2 m magas
árkok voltak.

A dokumentálást megnehezítette az a szakhatósági
előírás, amely szerint egyidejűleg maximum 100 m árok
lehet nyitva, és az árokból kitermelt kőzetanyagot ideiglene-
sen is csak a felszíntől elkülönítve (fóliára rakva) lehet tárol-

ni (4. ábra). Így nem volt lehetséges az egymástól távolabbi
jelenségek összehasonlítása, amennyiben a későbbi észle-
léskor a korábbi észlelés már be volt temetve.

A digitális dokumentáció követelményei a dokumen-
tálás során alakultak ki. A kutatóárkok digitális dokumentá-
ciójához kialakított terepi rendszerünkben a dokumentálás
első elemeként a jelölő (marker) pontok kitűzése, a szint-
jelző zsinór elhelyezése biztosította a földtani alapdoku-
mentáció helyhez köthetőségét. A rendszer lehetővé tette,
hogy milliméterpapírra készítendő árokdokumentáció he-
lyett a legtöbb esetben a dokumentálás tényleges alapja di-
gitális fényképek közel mérethelyes, 1:50 (egyes esetekben
1:25) méretarányú színes fotómontázsa lett (csak amikor
egyes árkok keskeny volta miatt nem volt hely megfelelő
fényképek elkészítésére, végeztünk milliméterpapír alapú
dokumentálást). Az elvégzett előkészítő, terepi és kamerális
munka eredményeként a digitálisan előkészített kiértékelést
(video- és fényképfelvételek, térképek, szelvények stb.)
egységesen kezelő, interaktív multimédiás rendszerben (CD
lemezeken) tettük megjeleníthetővé. 

A terepi időszak munkái 

A terepi dokumentálás előkészítése a markerpontok ki-
tűzését, előzetes és műszeres bemérését, a digitális fénykép-
és videofelvételek elkészítését foglalta magában (4.
táblázat). Az árokdokumentáció alapja a feltárás képének
pontos helyhez kötése. Ezt az árkok falában egymástól max.
2-3 m távolságra elhelyezett, ún. markerpontok szolgálták.
A Silverline típusú libellás lézerszintezővel vízszintesen el-
helyezett markerpontok segítségével egyben olyan viszo-
nyító szintet is telepítettünk az árkokban, amely a törések és
a földtani információ helyhez köthetőségét is megoldotta,
valamint lehetővé tette a fotómontázs dokumentációs alap-
ként való alkalmazását.

A markerpontok rögzítéséhez kampósszögeket, illetve
— kemény kőzetekben — beverhető hilti betonszögeket
használtunk. Talajban, illetve puha kőzetekben fatipliket al-
kalmaztunk a jelzőpontok telepítésére. A Silverline lézer-
szintezővel egyszerűen, figyelmes munkavégzés esetén 1
centiméteren belüli eltérésekkel lehetett dolgozni. A pontok
között fehér színű, vékony műanyag bálakötöző zsinórt al-
kalmaztunk. A markerpontok jelölésére először vékony alu-
míniumlemezt használtunk, amely időjárásállósága elle-
nére több hátránnyal járt. Túl kicsi és túlságosan fényes volt.
A felvételeken betükröződött, de ha nem, akkor sem lehetett
elolvasni a jelölést. Ezért az A1 jelű árok utolsó szakaszától
(a 152 jelű markertől) kezdve nagy (10×10 cm-es), fehér
műanyag etikett-táblákat használtunk. A markerpontok
közötti 2 méternél nagyobb távolság a nagylátószöggel
készített fényképek illesztésekor nehézséget okozott, ezért
igyekeztünk az esetleges hosszabb szakaszokat közepes
gyújtótávolságú állásban, távolabbról fényképezni, ameny-
nyiben a terepi helyigény ezt lehetővé tette. Az ilyen
felvételek adták a legkevésbé deformált alapanyagot.

A kitűzéssel egyidejűleg mérőszalaggal lemértük a mar-
kerpontok közötti távolságot, Freibergi-kompasszal a pon-
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tok közötti szakaszok irányát, továbbá minden pontnál a fal
dőlését és magasságát. Az adatokat táblázatos formában
rögzítettük.

Valamennyi elhelyezett markerpontot a kivitelezéstől
függően, szakaszonként a Vadászi Imre és Társa Kft. geo-
déziailag bemérte, ha egy-egy százméteres kihajtás kitűzése
elkészült, illetve ha valamilyen okból ellenőrző mérések

vagy pluszmérések kellettek. A geodéziai munkák során is
felmerült, hogy hasznos, ha a betemetett szakasz utolsó 1-2
markerpontját nem szedik ki, mert ellenőrző visszaméré-
seket lehet rájuk végezni. 

A video-felvételezés során a részletes képeket 3 méte-
renként vettük fel, a távolabbi felvételek a terepviszonyoktól
függően 30-50 m bemutatását teszik lehetővé. Az archi-
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válási célzatú felvételezést folyamatos pásztázással végez-
tük. Feladatunk volt az idősoros (kihajtás előtti, közbeni és
utáni) felvételek elkészítése. A részletes felvételeken kívül,
minden egyes említett időszakaszban áttekintő videofel-
vételek is készültek. A munka pontos technológiája a mű-
szaki tartalom rögzítése után alakult ki. Műszakilag a kivi-
telezés Panasonic NV–DA1 mini DV kamerával történt.
Nehezítő körülmény volt a páratartalom extrém ingadozása,
illetve az általában csekély megvilágítás nehezen észlelhe-
tő, de igen jelentős fluktuációja. 

A digitális fényképek készítése során az alábbi hibale-
hetőségek adódtak:

— Életlen kép (keletkezése: az automatika olyan hosszú
expozíciós időt állít be, hogy a kézremegés észlelhető, vagy
oly csekély a megvilágítás, hogy azt az automatika nem
tudja kiegyensúlyozni). Ezt kiküszöbölendő, egylábú áll-
ványról fényképeztünk.

— Fénybeszűrődések. Ezzel szemben a fotós szinte
tehetetlen. A teljesen rapszodikus fénybeszűrődések már vi-
szonylag kis előfordulásuk esetén is élvezhetetlenné vagy
használhatatlanná tették a felvételt. Ilyenkor a megvilágítási
eltérések miatti kontrasztkülönbség sokszor lényegesen meg-
haladta a feltárás földtani változékonyságából fakadó eltéré-
seket. Ilyen esetekben a megoldás a fényképezés megis-
métlése volt kedvezőbb fényviszonyok között.

Minden egyes árokszakaszt legalább egyszer lefényké-
peztünk, a felvételek legalább 50%-os átfedésekkel készül-
tek. A tisztázati dokumentáció elkészítése során ennek rend-
kívüli jelentősége lett, mert több ízben még a dokumentáló
geológus által fényképezett szakaszokon is csak a tartalék-
ban meglévő fényképekből tudtunk folyamatos fotómon-
tázst készíteni. A markerpontok közötti távolság az alkalma-
zott fényképezőgépek (NikonCOOLPix995, HP735), illetve
a helyi terepviszonyok esetében nem lehetett több 2-2,5
méternél, nagyobb távolságoknál a képillesztésekhez sok-
szoros időre volt szükség. A fentiekben ismertetett sorozat-
felvételeken kívül az árokjelentésekhez tematikus részlet-
fényképek is készültek.

A terepi földtani-tektonikai dokumentálás az előkészí-
tett fotómontázson, illetve ha ezt nem lehetett megfelelő
módon elkészíteni, milliméterpapíron történt. A kinyomta-
tott — CorelDraw9 programcsomaggal 12 méteres szaka-
szokra előállított, csak megközelítőleg mérethelyes — fotó-
montázsokat nagyobbrészt a dokumentáló geológusok, ki-
sebbrészt a Kömlődi Korrekt Kft. szakemberei szerkesz-
tették. 

A dokumentálás során bejelöltük a jól látható töréseket,
ezek helyét és irányát a fotómontázsokon nem kellett be-
mérni, csak meg kellett rajtuk keresni és bejelölni. A csapás-
és dőlésértékeket a törés bejelölése mellé vagy alá írtuk.
Külön figyelmet fordítottunk a vetőkarcok megfigyelésére
és értékük rögzítésére. A kőzettípusokat először ideiglenes,
majd — egyeztetések után — egységesített szimbólumok-
kal jelöltük. Az alacsonyabb rendű törések és litoklázisok
dőlését és csapását szakaszonként mértük végig, de nem
ábrázoltuk a rajzos anyagon, csak statisztikai kiértékeléshez
használtuk fel. A képződmények egyszerűsített jellemzését

a fotómontázsok alá írtuk, ezeket a kőzettípusok elkülöní-
téséhez, az önálló jelkulcsi egységek kialakításához hasz-
náltuk fel.

A tektonikai térképsorozat felvétele a faldokumentáció
elkészülte után, részben annak felhasználásával történt. A
dokumentáció alapja a geodéziailag bemért markerpontok
felülnézeti térképe volt, 1:50 méretarányban. Erre került a fő
tektonikai elemek felülnézeti képe, amely ezeknek térképi
ábrázolását tette lehetővé. Így érthetőbbé váltak az egyes
törések, és azokat csoportokba, zónákba tudtuk gyűjteni.

A tektonikai dokumentálást két fő téma keretében vé-
geztük. Egyrészt a geológusok a dokumentált szakaszokon
táblázatos formában, előre definiált rend szerint mérték a je-
lentősebbnek ítélt tektonikai elemeket, vetőket, töréses öve-
ket, palásságot, vetőkarcot, litoklázisokat, valamint a törés-
sűrűség változásait követve törésmintákat vettek a külön-
böző töredezettségű szakaszokból. Ez azt jelentette, hogy az
adott, kb. 10 méteres szakaszon minden litoklázist lemértek.
A másik fő feladat egy 1:50 méretarányú tektonikai térkép
elkészítése volt. Ez a térkép a jelentősebb és főképp az
összeköthető szerkezeti elemek ábrázolását tűzte ki célul.
Mértük a milonitos szakaszokat, a palásságot, a palásság in-
tenzitását, a különböző típusú töréses öveket, a vetőkarcokat
és az egyedi töréseket. Az egyes elemeket a markervonal
síkjába függőlegesen vetítve ábrázoltuk. A mérések felszer-
kesztése után az összetartozó, követhető elemeket össze-
kötöttük, a jelenségeket tipizáltuk. A tektonikai jelenségek
1:50 méretarányú, különböző színekkel megjelenített tér-
képét kiegészítettük az adott szakaszokon észlelt litoklá-
zisok sztereogram alapú eloszlásaival mind a főbb, mind az
összes litoklázis alapján. A vetőkarcadatokat bevontuk a
paleo-feszültségterek értékelésébe, a milonit- és palássági
adatokat a palássági pászták kijelölésébe, a töréses öveket a
fúrások és árkok alapján szerkesztett telephelyi törésmodell
készítésébe. A térképhez szerkezetföldtani magyarázó ké-
szült, amely beépült az árkok földtani dokumentációjába.

Az előzetes adatfeldolgozás a gyűjtött adatok folyama-
tos ellenőrzését-rendszerezését, szelvény-, illetve térkép-
szerkesztést, folyamatos adatszolgáltatást és a munka ko-
ordinációját foglalta magában. A terepi mérési adatokat
minden esetben összevetettük a geodéziai adatokkal, kétsé-
ges esetekben a digitális fényképekkel is. Ellenőrizetlen
adat nem került a nyilvántartásba. Terepi jegyzeteink és
fényképeink segítségével a geodéziai mérési adatokat árok-
szelvény és térképszerkesztés közben is ellenőriztük. Gya-
korlatilag folyamatos ellenőrzés folyt az árokhosszat ille-
tően is, mivel a terepi mérésekre alapuló terepi nyilvántartás
minden geodéziai mérés után valamelyest módosult.

A terepi munkavégzéssel egyidejűleg minden adatot
(terepi mérések, geodéziai mérések, digitális fényképek)
rendszerezve, elektronikus formában, digitális állományok-
ban rögzítettünk. A digitális fényképek JPG, tehát tömörített
formátumban készültek, a többi adatot általában Excel ál-
lományokban tároltuk. Az ároktérképekről leolvasott —
geodéziai méréseken alapuló — végleges markerpont-tá-
volságokat és szakaszirányokat is Excel táblázatokba vittük
be.
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Többlépcsős ellenőrzést (lépcsőnként külön verziószá-
mokkal) végeztünk, így a javítások minden lépcsője vissza-
kereshető volt. Munkaközi archiválási célból rendszeresen
CD-re írtuk az elkészült adatállományokat, illetve több
számítógép merevlemezére átmásoltuk a munkavégzéshez
alapvetően alkalmazott RACK-ról (hordozható merevle-
mezről).

Autodesk Land Desktop 3 program segítségével a geo-
déziai mérések adataiból gyakorlatilag azonnal térbeli tér-
képet szerkesztettünk, amelyet DWG állományokban ke-
zeltünk. 

A geodéziai mérések után két napon belül elkészültek a
koordináták listái. Szinte még aznap a térkép és a koordi-
nátákból leolvasható pontos adatok is rendelkezésre álltak.
Naprakészen rögzítettük a markerpontok koordinátáit, az
árkok geodéziai méréseken alapuló hosszát, valamint a
terepi mérések eredményeit is. Így bármikor lehetséges volt
a naprakész adatszolgáltatás valamennyi, az árokdokumen-
tálást érintő adatról (kitűzés helyzete, előforduló problé-
mák, terepi mérési adatok, markerpontok közötti távolsá-
gok, árokhossz, kihajtási nyilvántartás, markerpontok koor-
dinátái).

A kamerális időszak munkái 

A kamerális időszakban előállítottuk a szükséges mű-
szaki dokumentációt, elkészítettük a tisztázati földtani do-
kumentációt és interaktív multimédia adathordozókon az
integrált értékelést (4. táblázat).

Műszaki alapadatok

A terepi időszakot követően az alábbi műszaki doku-
mentációt állítottuk össze:

— az A1 és A2 árkok markerpontjainak koordinátajegy-
zéke Egységes Országos Vetületi rendszerben;

— az A1 és A2 árok háromdimenziós térképe (számí-
tógépes állományban) Autodesk Land Desktop3 szoftverrel,
.dwg kiterjesztésű állományban;

— az A1 és A2 árkok markerpontjai közötti végleges
(geodéziai adatok alapján mért) távolságok és irányok (vala-
mint ÄZ) jegyzéke árkonként, kihajtási szakaszonként és
összesítve;

— az A1 és A2 árok hosszának táblázata dokumentáló
geológusok szerinti felbontásban napi és havi összesítéssel.

Tisztázati földtani-tektonikai 
dokumentáció

A tisztázati földtani dokumentáció elkészítése soklép-
csős, interaktív munka, a terepi dokumentációt készítő ge-
ológusok és a Kömlődi Korrekt Kft. közötti munkaigényes,
közös alkotó tevékenység volt. A következő fő szakaszokra
bontható:

— mérethelyes alap megszerkesztése,
— mérethelyes fotómontázs elkészítése,
— jelmagyarázat összeállítása,
— végleges, deformációmentes vonalmű elkészítése,
— színezett, kitöltött földtani dokumentáció kialakítása,

— kartografálás,
— sokszorosítás.
A részletes tisztázati földtani dokumentáció digitális el-

készítése gyakorlatilag 5 hónapig tartott. A mérethelyes ala-
pot — a műszaki dokumentációt felhasználva — Autodesk
Land Desktop3 program segítségével készítettük el. Ez a ku-
tatóárkoknak az azonos árokoldalon folyamatosan kihajtott
szakaszok szerint tagolt, mérethelyesen megszerkesztett,
függőleges szelvényalapja, a szelvény váza. A tisztázati do-
kumentációban azt látjuk egyben, amit a természetben is.

A szelvényváz kielégített bizonyos előre egyeztetett
alapvető kartografálási (megjelenítési) kritériumokat, ame-
lyek közül a legfontosabbak a következők:

— vonalas méretarány zárja a szelvényeket, amelyeken a
vertikális koordinátákat méterenként feliratoztuk; 

— minden egyes markerpontot koordinátahelyesen szer-
kesztettünk meg, jelét és az árokkezdetétől mért távolságot
az árok felett — egy függőleges irányvonallal felvezetve —
tüntettük fel, és ugyancsak a szelvényalapon rögzítettük a
pontok közötti szakaszok hosszát, valamint irányát.

A mérethelyes szelvényalapra illesztettük Autodesk
Raster Design3 programmal a digitális fényképeket. A fotó-
montázst szükség szerint Helmert-transzformációval (el-
tolás, elforgatás, kicsinyítés-nagyítás lépésekkel) torzítva,
egy-egy részt vágva, színeken, tónusokon módosítva raktuk
össze. Mintegy 3000 db digitális fényképet dolgoztunk
össze. Törekedtünk a dokumentáló geológus által készített
nyers fényképek felhasználására, mivel a tisztázati földtani
kép összerakása így a felvételi alappal jobban egyezett. A
földtani dokumentáció elkészítéséhez a fenti módon elké-
szített szakaszokból 1:50 méretarányban papírra kinyom-
tattunk 1-1 példányt.

Az árokdokumentáció összeállításában a legalapvetőbb
szakmai feladat a többszörös egyeztetésen kialakított integ-
rált földtani ismerethordozó, a jelmagyarázat kialakítása,
amelyben minden érintett szakember, tehát 9 fő vett részt. 

A földtani alapdokumentációt készítő geológusok a
megkapott fotómontázsra (illetve ráfektetett mérettartó fóli-
ára) rajzolták össze a 12 méterenként tagolt terepi földtani
felvételi anyagokat. Az így megrajzolt vonalművet beszken-
neltük, majd vektorizáltuk, és a kívánt megjelenítési mód-
nak megfelelően kartografáltuk. Ekkor szüntettük meg a
mesterséges 12 méteres szakaszolást, helyette a tagolás
alapja a természetes körülmények között egyben látható nyi-
tott árokszakasz lett. A milliméterpapírra rajzolt dokumen-
tációt egyből szkenneltük, és vektorizálás előtt Helmert-
transzformációval illesztettük a markerpontokhoz.

A fenti módon, számítógépen elkészített vonalművet a
szerkesztő és felvételező geológus több lépcsőben egyez-
tette, ellenőrizte, javította, módosította. A földtani szelvény
vonalművének véglegesítése után a szín- és jelkulcsi
kitöltések következtek, természetesen legalább egy el-
lenőrzéssel.

Kartografáláson a végleges megjelenítés kialakítását
értjük. Ennek legfontosabb jellemzője, hogy a végleges
földtani szelvény kétfajta értékelést jelenít meg. A felső
szelvénycsíkon a fotómontázs látszik, amelyre csak a vonal-
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művet rajzoltuk rá, az alsó szelvénycsík — fényképek nélkül
— a szín- és jelkitöltött „klasszikus” földtani szelvény.

A kartografálás nem egyszeri munka volt, hanem min-
den egyes munkaszakasz során lefolytatott egyeztetés, el-
lenőrzés közben alakult ki. A sokszorosítást megelőzően
kinyomtattunk egy tisztázati sorozatot az ún. tisztázati ellen-
őrzés érdekében. Természetesen ezt az ellenőrzést is elég je-
lentős kartografálási változtatások követték. 

A műszaki-földtani és digitális fotódokumentáció volu-
mene 6,5 GB volt. A végleges tisztázati dokumentációt az
eredeti 1:50 méretarányú dokumentum kicsinyítésével elő-
állított 5. ábra szemlélteti.

Az árkok teljes dokumentációjában (GYALOG et al.
2003b) ismertettük az általános adatokon túl a képződmé-
nyek földtani leírását, a minták anyagvizsgálatát. A doku-
mentáció függelékeiben megadtuk az árkok rétegsorrend-
jét az árok alján m-ben megadva a markerpontok ko-
ordinátáit, az árkok hegyfelőli oldalainak földtani szelvé-
nyét az eredeti fényképsorozaton, illetve külön színes fo-
lyamatos ábrán, az árkok felülnézeti térképét a tektonikai
elemek térképi megjelenítésével, valamint az anyagvizs-
gálati eredményeket. 

Interaktív multimédia (video-dokumentáció)
készítése

A terepi videofelvételekről külön (szerkesztett, vágott,
sorba rendezett, feliratozott) tisztázati digitális filmanyagot
is készítettünk Pinneacle DVPlus szoftverrel. 

A multimédiás programozás során a szerkesztett video-
nyersanyagból, a műszaki alapdokumentációból (térképek)
és a tisztázati földtani dokumentáció digitális állományaiból
alkottuk meg (multimédiás szakember segítségével) az in-
teraktív földtani és környezeti állapotot rögzítő videodoku-
mentációt. Ehhez több szoftvert (Adobe Illustrator 9, Auto-
desk AutoCAD200, Asymetrix ToolBook 6.0, Macromedia
Flash 6.0) alkalmaztunk. A multimédiás CD-lemezek soro-
zatonként 13 GB nagyságú elektronikus adatállomány in-
tegrált feldolgozását tartalmazzák.

A földtani videodokumentációt bemutató interaktív
CD-sorozatban létrehozott integrált értékelést a multimé-
diás rendszer képernyőjének bemutatásaként előállított 6.
ábra szemlélteti. 

A lejátszási környezet főbb jellemzői:
— A kutatóárkok között kattintással az 1:10 000 méret-

arányú áttekintő térképen választhatunk. 
— Ezután az adott árkon belül a szakasznévre kattintva

választjuk ki a megtekinteni kívánt szakaszt (az éppen
kiválasztott árokrész neve az egérnyíl alatt piros színűvé
válik). 

— A képernyőt egy függőleges és egy vízszintes vonal-
lal 4 külön-külön változtatható méretű részre osztottuk. A
bal felső ablakban játszható le a videó, a jobb felső ablakban
látható az árok felülnézeti térképe, a bal alsó részben látható
a tisztázati szelvény (amelyen opcionálisan bekapcsolhatók
és egyenként tetszőleges nagyítással megtekinthetők a rész-

letfényképek). A jobb alsó rész téglalapjára a jelmagyarázat
és a kilépés lehetősége került.

— A megnyitott szakasz térképén vagy szelvényén
bármely pontra kattintva (mutatóujj megjelenése jelzi) a
videofilm a kiválasztott pontra áll, és onnan tovább in-
dítható. 

— A videofilm lejátszása 1 perc alatt általában 12 m
árokhosszat mutat be.

— A földtani szelvény és a felülnézeti térkép az ablakon
belül is több módon nagyítható-kicsinyíthető.

— A grafikus ablakok kölcsönösen összehangoltak,
nevezetesen a videólejátszás aktuális helyét a felülnézeti tér-
képen kék pont, a szelvényen vékony kék vonal jelöli, ezek
együtt mozognak a lejátszón bemutatott képpel.

— A földtani interaktív multimédiás CD-sorozat integ-
rált megjelenítést ad, tetszőleges tematikus kiértékelést tesz
lehetővé. Könnyed és hatékony lehetőséget teremt mintegy
az információk közötti tallózásra, az információ tanulmány-
ozására.

Környezeti video-dokumentáció

A környezeti videodokumentációt, a földtani video-
dokumentációhoz hasonlóan összefüggő interaktív CD-so-
rozaton mutattuk be. A lejátszási környezet főbb jellemzői:

— A kutatóárkok közül kattintással az 1:10 000 mére-
tarányú áttekintő térképen választhatunk. 

— Az adott árkon belül a szakasznévre kattintva választ-
juk ki a megtekinteni kívánt kb. 40-60 méteres szakaszt.

— A kiválasztott szakaszrész kihajtás előtti, közbeni és
utáni állapotát bemutató videofelvétel feliratokkal elkülö-
nítve folyamatosan (nagyjából 1 perc időtartamban) leját-
szódik. 

Összefoglalás

A 2002–2003-ban végzett földtani kutatás során a föld-
tani dokumentálásban, ezen belül a fúrások és az ásott ku-
tak, valamint a kutatóárkok földtani-tektonikai dokumen-
tálásában alkalmazott új módszereink digitális adatrög-
zítés alkalmazásával lehetővé tették a kutatás területéről
származó hatalmas mennyiségű földtani-tektonikai adat
digitális megjelenítését, rendszerezését, adatbázisba szer-
vezését. Ezen belül kéziszámítógépekre kidolgozott külön
programokkal megoldottuk a fúrási és tektonikai informá-
ció adatbázisba vitelét, illetve közvetlenül a számítógépes
adatbázisba töltését. Ezután az adatbázist szűrésekkel,
szólisták készítésével és egységesítésével tettük homogén-
né, adatbázisra épülő későbbi feladatok megoldására
alkalmassá. Az árkok dokumentációjánál a fénykép alapú
dokumentálás bevezetésével és a földtani tartalomnak a
mérethelyes, abszolút magasságvonalakra illesztett meg-
jelenítésével, akárcsak az árkok felülnézeti térképének tek-
tonikai értelmezésével, új megjelenítési formákat hoztunk
létre. 
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