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„Információs társadalom 
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Térinformatikai munkacsoport 
Ø  Tématerületek  

Ø Belső (VIK, BME) és külső kapcsolatok 

Ø Oktatás 

Ø Kutatás  

Ø  Tehetséggondozás 

Térinformatika a BME VIK Híradástechnika 
Tanszéken 



Tématerületek: 
Ø  Térinformációs rendszerek elemei (pl.: modell alkotás, 

helymeghatározás, távérzékelés, képfeldolgozás, stb.) 

Ø Kiemelt jelentőségű térinformációs rendszerek (pl. CORINE, 
MePar) és programok (pl. INSPIRE) 

Ø Általános, ill. speciális térinformatikai alkalmazások 
(térképészet–navigáció-logisztika, környezet-meteorológia, 
haváriák, földhasználat, városüzemeltetés, közigazgatás, ill. 
hálózattervezés, intelligens épület, robotika, orvosi alk., stb.) 

Ø Kiértékelési eljárások, statisztikák, képi megjelenítések 

Ø Matematikai eszközök a térinformatikában 

Térinformatika a BME VIK Híradástechnika 
Tanszéken 



Belső (VIK, BME) és külső kapcsolatok: 
Ø Kapcsolódó témák: pl. távközlési hálózattervezések, 

intelligens környezetek, navigáció, smart city, 
beágyazott eszközök, M2M, intelligens közlekedés, 
future internet, internet of things, stb. 

Ø Belső kapcsolatok: VIK-en belül számos, illetve BME-
n belül (pl. ÉMK-Detrekői-Barsi-Szabó, KSK-Varga-
Kulcsár, GTK-Szakadát, ÉPK-Armuth, stb.) 

Ø Külső kapcsolatok: Corvinus, ELTE, FÖMI, OMSZ, 
MŰI, GeoAdat, GeoLevel, DE-FMC, MTA RKI, stb. 

 

Térinformatika a BME VIK Híradástechnika 
Tanszéken 



Oktatás: 
Ø  2 tárgy:  

Ø  Térinformációs rendszerek és alkalmazásaik intelligens 
környezetekben – VIHIAV08 

Ø  Információs társadalom & Térinformatika - VIMIAV65  

Ø  Smart megoldások az Internet világában (most indul)  

Ø Szabadon választható 

Ø  1-1 szemeszter, 2-2 kredit 

Térinformatika a BME VIK Híradástechnika 
Tanszéken 



Kutatás: 
Ø Önálló kutatások 

Ø  TDK, BSc Szakdolgozat, MSc Diplomaterv 
továbbfejlesztése 

Ø PhD kutatási témák 

Ø Vállalati K+F együttműködésekbe való 
bekapcsolódás 

Ø K+F+I pályázatokba való bekapcsolódás 

Térinformatika a BME VIK Híradástechnika 
Tanszéken 



Tehetséggondozás: 
Ø Önálló labor ill. kutatási témák 

Ø  TDK 

Ø BSc Szakdolgozat 

Ø MSc Diplomaterv 

Ø PhD kutatási témák 

Ø Vállalati alkalmazásfejlesztésbe való bekapcsolódás 

Ø K+F+I pályázatokba való bekapcsolódás 

Térinformatika a BME VIK Híradástechnika 
Tanszéken 
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A tantárgy ütemterve és a követelmények 

Információs társadalom & 
Térinformatika - VIMIAV65  

Szabadon választható tárgy 

2 kredit (heti 2 óra előadás) 
 

Évközi jegy:  
1.  zh eredménye (50%) 
2. Évközi feladat (50%) 
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Térinformációs rendszerek kialakulása 

Map Rock, ~kr.e.10000, Idaho 
(Yunta-véset, kr.e.12000, Ausztrália) 

à Az első ismert 
térképek (Vallási célú 
sziklavésetek) 

à Folyó iránya! 



Ebstorfi világtérkép,1223 
ELTE 

Vngaria 
à  Topológiai 
ábrázolási irányzat   

(+ attributum adatok) 

Térinformációs rendszerek kialakulása 

„Vngaria” első 
ismert térképi 
megjelenése 



Vngaria 

Térinformációs rendszerek kialakulása 
Vngaria 



Információs társadalom  

Posztindusztriális társadalom (Daniel Bell, 1919-2011) 
The Coming of Post-Industrial Society (Harvard Univ. 
1973) – „Olyan társadalom, ahol a tág értelemben vett 
szolgáltatások területén dolgozik a foglalkoztatottak több 
mint fele.”  

Ipari(indusztriális) társadalom (Henri de Saint Simon, 
1760-1825) – „Olyan társadalom, ahol a foglalkoztatottak 
nagyobb része az iparban dolgozik, és a nemzeti jövedelem 
túlnyomó része az ipari termelésből származik.” 

Információs társadalom - A „posztindusztriális társadalom” mibenlétét 
leíró, a 20. század utolsó évtizedében elterjedt kifejezés. 

Térinformációs rendszerek kialakulása 



„A jelenben kialakuló, a legfejlettebb 
országokban már határozottan 

körvonalazódó jövő társadalmában a 
termelési rendszer alapja az 
információ vagy a tudás lesz.  

A tudás, ill. a tudás megszerzésének 
gyorsasága lesz a legfőbb stratégiai 

erőforrás.”  

Információs társadalom  

Martin Bangemann (1934-), Bangemann Report, Europe and the Global 
Information Society (EU, 1994) 
(Albert Arnold) Al Gore (1948-), Information Superhighway and National 
Information Infrastructure (USA, 1991)   

Térinformációs rendszerek kialakulása 



Kritikus infrastruktúra fogalma 
Tágan értelmezett infrastrukturális elemek, amelyek az ország 
működéséhez létfontosságúak, és érdemi szerepük van a 
•  nemzeti és nemzetközi rend és jogbiztonság, közbiztonság, 
•  gazdasági működőképesség, valamint 
•  közegészségügyi és környezeti állapot  
fenntartásában.  Védelme kiemelt feladat  

Intelligens infrastruktúra  

Intelligens infrastruktúrák 

Paradigmaváltás: A hangsúlyt nem a mennyiségi fejlesztésre, hanem a 
meglévő fizikai és szellemi infrastruktúrák együttműködésének 
megteremtésére helyezi à infokommunikációs technológiákkal 
„ellátott” kritikus infrastruktúra. (Az űrinfrastruktúra is ország-
működtető!) 

(European Programme for Critical 
Infrastructure Protection – EPCIP, EU 2004) 

Térinformációs rendszerek kialakulása 



ÁGAZAT KRITIKUS TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS 

1 Energia Villamos energia 
2 Földgáz 
3 Olaj 
4 Távközlés Állandó távkozlési infrastrutúra (vezetékes, bérelt vonal, mikrohullám) 

5 Mobil kommunikáció 
6 Rádiókommunikáció és navigáció 
7 Műholdas kommunikáció 
8 Műsorszórás 
9 Internet infrastruktúra és hozzáférés 

10 Postai és futárszolgálat 
11 Ivóvíz Ivóvíz-szolgáltatás 
12 Élelmiszer Élelmiszerellátás és élelmiszerbiztonság 
13 Egészségügy Egészségügyi szolgáltatások 
14 Pénzügy Magán pénzügyi infrastruktúra (pl. bankok, pénzügyi szolgáltatások) 

15 Közigazgatási pénzügyi tranzakciók (pl. adók, szociális szolgáltatások) 

16 Felszínivíz-gazdálkodás Vízminőség-biztosítás 
17 Vízmennyiség-biztosítás 
18 Közrend és közbiztonság Közrend fenntartása (pl. rendőrség) 
19 Közbiztonság fenntartása (pl. tűzoltóság) 
20 Igazságügy Bíráskodás és fogvatartás 
21 Igazságszolgáltatás 
22 Kormányzat Diplomácia 
23 Közszolgálati tájékoztatás 
24 Fegyveres erők /  honvédelem 
25 Polgári kormányzat 
26 Közlekedés Közúti közlekedés 
27 Vasúti közlekedés 
28 Légi közlekedés 
29 Navigáció 
30 Hajózás 
31 Vezetékes szállítás 

Térinformációs rendszerek kialakulása 

(European Programme for Critical Infrastructure Protection – EPCIP, EU 2004) 
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BME „Kutatóegyetemi” kiemelt kutatások: 
-  Térhasználat 
-  Környezeti állapot monitoring és katasztrófa elhárítás 
-  Megújuló energiák – zöld energia  
-  Időjárási előrejelző rendszerek 

Sokszínű térinformatika  
- néhány „BME Kutatóegyetemi” alkalmazás - 



BME „Kutatóegyetemi” kiemelt kutatások: 
-  Társadalom-Tér-Kép 
-  Integrált szállítási és ellátási láncok 
-  Intelligens város (Smart City) - e-közszolgáltatások 
-  Közlekedési hálózatok intelligens irányítás  

Sokszínű térinformatika  
- néhány „BME Kutatóegyetemi” alkalmazás - 



BME „Kutatóegyetemi” kiemelt kutatások: 
-  Smart City - Intelligens épületek, intelligens terek 
-  Smart City - e-mobilitás 
-  Autonóm navigáló rendszerek és alkalmazásaik 
-  Mesterséges intelligencia alapú technológiák automatikus 
raktározásban 
 

Sokszínű térinformatika  
- néhány „BME Kutatóegyetemi” alkalmazás - 



BME „Kutatóegyetemi” kiemelt kutatások: 
- Orvosi vizualizáció, 3D-n 
alapuló egészségügyi 
alkalmazások 
 
-  Autonóm működésű orvosi 
mikrodiagnosztikai eszközök 

-  Nanofelületek vizsgálata 
pásztázó mikroszkópiás 
módszerekkel 

-  Intelligens (tanuló) anyagok 
nanotérben 

Sokszínű térinformatika  
- néhány „BME Kutatóegyetemi” alkalmazás - 



Köszönöm a figyelmet! 



Az előadás tartalma 

I.  Térinformációs rendszerek létrehozása 1-2 
 

1.  A térinformatika meghatározása 
2.  Térinformációs rendszerek elemei – alkalmazás központú 

megközelítésben 
a.  modellezés,  
b.  helymeghatározás,  
c.  adatnyerés:  távérzékelés, jelfeldolgozás (képfeldolgozás), 

adatcsere, adatbányászat,  
d.  adatrendszerek előállítása, rendszerek közti kommunikáció, 
e.  megjelenítés (3D) 

 



•  Intelligens rendszerek 
Ø Az intelligens infrastruktúra, ~ termelés, ~ szolgáltatás 

kifejezések a  gazdasági alrendszerek infokommunikációs 
eszközökkel történő, „belső” fejlesztésének folyamatára utalnak.  

Ø Ezek a rendszerek informatikai ill. kommunikáció-technológiai 
szemszögből is kategorizálhatóak. Egy ilyen kategória a 
térinformációs megoldások, rendszerek összessége. 

•  Térinformatika, Térinformációs rendszerek 
Ø Bizonyos tevékenységek bizonyos fázisaira jellemző, hogy a 

feladat hatékonyabb ellátásához igen nagy mennyiségű, 
döntően helyhez, illetve folyamathoz kötött adatok ismeretére 
(gyűjtésére) és feldolgozására van szükségünk.  

Ø Ez az igény az ismeretek bővülésével, a folyamattervezés 
fejlődésével, a megszerezhető adatok gyors növekedésével és  
a számítástechnika fejlődésével önálló infokommunikációs 
ágazat jött létre: a térinformatika és a térinformációs 
rendszereket.  

A térinformatika meghatározása 



Térinformációs rendszerek - GIS - SDI 
•  Definíció: 

Ø  „Helyhez kapcsolódó információk gyűjtésére, kezelésére, 
elemzésére és megjelenítésére szolgáló rendszerek”  

•  GIS-SDI:  
Ø  Tartalmilag ugyanaz, de a különböző fejlődési irányok és 

megközelítések miatt többféle elnevezése ismert:  
–  Amerikában a Geographical Information System (GIS) 

szorosabb kötődést mutat a Földfelszínhez,  
– míg a szintén angol Spatial Data Infrastructure (SDI) az 

adatok térbeli jellemzők alapján történő strukturáltságát 
hangsúlyozza.  

Ø Ez megfigyelhető a hazai szóhasználatban is:  
–  a tudományágra és a rendszerekre egyaránt használatos a 

geoinformatika és a térinformatika elnevezés. 
 

A térinformatika meghatározása 



Az előadás tartalma 

I.  Térinformációs rendszerek létrehozása 1-2 
 

1.  A térinformatika meghatározása 
2.  Térinformációs rendszerek elemei – 

alkalmazás központú megközelítésben 
a.  modellezés,  
b.  helymeghatározás,  
c.  adatnyerés:  távérzékelés, jelfeldolgozás (képfeldolgozás), 

adatcsere, adatbányászat,  
d.  adatrendszerek előállítása, rendszerek közti kommunikáció, 
e.  megjelenítés (3D) 

 



Térinformációs rendszerek létrehozása 
 

•  Kiinduló pont: 
 A térinformációs rendszerek létrehozásának alapja modellezési feladatok 
sora, amelyben a valós világból kiindulva eljutunk annak digitális leírásán 
keresztül a valós állapotok, folyamatok megfelelő közelítésű modell-
vizsgálatához és kezeléséhez.  
 A modellek létrehozásának célja a valóság bizonyos szempontból fontos 
jellemzőinek kiválasztása és azok térinformációs rendszerben történő 
tárolása és felhasználhatóságának biztosítása. 

•  Modellezési folyamat: 
 Bernhardsen, T(1999, Choosing a GIS, LONGLEY) és Detrekői Ákos (et al., 
2002, Térinformatika, NTK) alapján az alábbi 4 elemet tartalmazza: 
  Elméleti- à Logikai- à Fizikai- àMegjelenítési modell 

     Jelenségek és jellemzőik, digitális megfelelőjük (objektum), jellemzők 
gyűjtése és tárolása, feldolgozás és vizualizáció 

Térinformációs rendszerek elemei  
- modellezés - 



•  A térinformációs rendszereket kiterjedési/vonatkozási területük 
alapján három csoportba szokás sorolni (Bill, 1999): 
–  Globális (a Föld egészére kiterjedő rendszerek) 
–  Regionális (országokra, nagyobb térségekre kiterjedők) 
–  Lokális (településre, településrészre vonatkozó)  
 

•  Újabb alkalmazásokban további csoportokat határoznak meg: 
   - Belső terek (akusztika, robotika) 
   - Mikro(nano) terek (anyagmegmunkálás, egészségmérnöki feladatok)  

 
•  Objektum - A modell s egyben a térinformációs rendszer építőköve, 

amely valamely entitás (azaz a valós világ elméleti modelljének 
alapegysége) egészének, vagy részének digitális reprezentációja: 
–  Objektum osztályon belüli azonosítója 
–  Objektum geometriai (hely) jellemzői 
–  Objektum attribútum (szak-adat, paraméter) jellemzői 

Térinformációs rendszerek elemei  
- modellezés - 



E z er	  lakos ra	  jutů 	  3	  fűnť l	  tŲbbet	  foglalkoztatů	  v Šllalkoz Šs ok 	  s z Šma	  2001

Adato k 	  fo rrŠ s a: 	  A P E H 	  T Š rs as Š gi	  adů 	  ad atbŠ z is ,	  T E IR ,	   	  
F e ldolg oz Š s t	  ť s 	  e lemz ť s t	  kť s z ite tte : 	  d r	  Vť c s ei	  P Š l
Megjegy z ť s : 	  a	  3 	  fűn ť l	  tŲb bet	  fog lalkoz tatů 	  tŠ rs as Š g i	  adů kŲtele s 	  v Š llalkoz Š s ok 	  ad atai

VŠllalko z Š s 	  /	  ez e r 	  lakos
100 	  fe lett
50 	  -‐	  100
30 	  -‐	  50
20 	  -‐	  30
15 	  -‐	  20
10 	  -‐	  15
5	  -‐	  10
1	  -‐	  5
ninc s 	  vŠ llalkoz Š s

Milyen mélységig „fúrunk”? 

•  Probléma jellege 

•  Rendelkezésre álló, illetve 
mérhető adatok  

•  Eredmények relevanciája 
(paraméterek, klauzibilitás) 

•  Pénzügyi keretek, 
hatékonyság, ésszerűség 

•  Stb. 

Térinformációs rendszerek elemei  
- modellezés - 



E z er	  lakos ra	  jutů 	  3	  fűnť l	  tŲbbet	  foglalkoztatů	  	  vŠ llalkozŠ s ok 	  s z Šma	  2001

Adato k 	  fo rrŠ s a: 	  A P E H 	  T Š rs as Š gi	  adů 	  ad atbŠ z is ,	  V ŃT I	  TE IR
F e ldolg oz Š s t	  ť s 	  e lemz ť s t	  kť s zŪte tte : 	  d r	  Vť c s ei	  P Š l
Megjegy z ť s : 	  a	  3 	  fűn ť l	  tŲb bet	  fog lalkoz tatů 	  tŠ rs as Š g i	  adů kŲtele s 	  v Š llalkoz Š s ok 	  ad atai

VŠllalko z Š s 	  d b/	  ez e r 	  lakos
19 	  -‐	  40
17 	  -‐	  19
14 	  -‐	  17
13 	  -‐	  14
11 	  -‐	  13
10 	  -‐	  11
9	  -‐	  10
8	  -‐	  9

Térinformációs rendszerek elemei  
- modellezés - 



Hálózati térkép 

Térinformációs rendszerek elemei  
- modellezés - 



„Feszültség-
térkép” 

Milyen paramétereket 
vizsgáljunk? 

•  Probléma jellege 

•  Elérhetőség, ill. 
„mérhetőség” (elfogadható 
minőségben és áron) 

•  Paraméter relevanciája  

•  Stb. 

Térinformációs rendszerek elemei  
- modellezés - 



Az előadás tartalma 

I.  Térinformációs rendszerek létrehozása 1-2 
 

1.  A térinformatika meghatározása 
2.  Térinformációs rendszerek elemei – 

alkalmazás központú megközelítésben 
a.  modellezés,  
b.  helymeghatározás,  
c.  adatnyerés: távérzékelés, jelfeldolgozás (képfeldolgozás), 

adatcsere, adatbányászat,  
d.  adatrendszerek előállítása, rendszerek közti kommunikáció, 
e.  megjelenítés (3D) 

 



•  Helymeghatározási technológiák 
 

–  Napjaink helymeghatározási technológiáinak fejlődésére az 
elmúlt évtizedekben nagy hatással voltak  

•  az űrkutatásban lezajló fejlesztések (pl. a műholdas távérzékelés),  
•  a hírközlési és informatikai hálózatokon alapuló technológiák,  
•  a rádiófrekvenciás azonosítási eljárások térhódítása. 

 
–  A jelenleg infokommunikációs területen négy technológiát 

alkalmaznak a helymeghatározásra széles körben (Dömölki  szerk. 
2008, Égen-földön informatika, HNIT): 

•  Mesterséges holdakon alapuló globális navigációs rendszerek 
•  Távközlési és információs hálózatokon alapuló technológiák 
•  Rádiófrekvenciás (RFID) eljárást használó (lokális) eljárások 
•  Képalkotást felhasználó (távérzékelési alapú) helymeghatározás. 
 

Térinformációs rendszerek elemei  
- helymeghatározás - 



Web szerver 

Internet Térkép Szerver 

Adatbázis 
szerver 

Térkép kérése 

Eredmény 

SQL lekérdezés 
Eredmény 

 

Galileo Program 

Térinformációs rendszerek elemei  
- helymeghatározás - 



Milyen pontosság (vertikális, 
horizontális) kell? 

•  Parcellaazonosítás (MePaR, 
IIER-Integrált Igazgatási és 
Ellenőrzési Rendszer) 

•  Termésbecslés 

•  Parlagfű szennyezettség 

•  Árvizi kitettség 

•  Stb. 

Térinformációs rendszerek elemei  
- helymeghatározás - 



Az előadás tartalma 

I.  Térinformációs rendszerek létrehozása 1-2 
 

1.  A térinformatika meghatározása 
2.  Térinformációs rendszerek elemei – 

alkalmazás központú megközelítésben 
a.  modellezés,  
b.  helymeghatározás,  
c.  adatnyerés: távérzékelés, jelfeldolgozás 

(képfeldolgozás), adatcsere, adatbányászat,  
d.  adatrendszerek előállítása, rendszerek közti kommunikáció, 
e.  megjelenítés (3D) 

 



Adatnyerési eljárások 
•  Időigényes 

 A térinformációs rendszerek létrehozásának legidőigényesebb és 
legköltségesebb része, egyúttal az objektum-meghatározás alapvető 
eleme az adatnyerés. 

•  Aggregációs szint 
 Az objektumok azonosítására szolgáló adatok egyik fontos jellemzője 
az aggregációs szint, azaz az egységnyi területre eső adatok száma, 
azaz az adatok sűrűsége. 

•  Az adatnyerési módokat többféleképpen osztályozhatjuk: 
–  Jellegüket tekintve elsősorban geometriai, vagy attribútum adatok 

meghatározására szolgálnak, 
–  Technikáját/eljárását/módszerét tekintve beszélhetünk elsődleges, vagy 

másodlagos adatnyerésről:  
 Elsődleges eljárás során az adatot közvetlenül a tárgyról, vagy annak 
képéről nyerjük.  
 Másodlagos eljárás esetén már meglévő adat/ismeret átvételéről, vagy 
feldolgozásáról van szó. 

Térinformációs rendszerek elemei  
- adatnyerés -  



•  Geometriai adatok nyerése 
–  Elsődleges geometriai adatnyerési eljárások pl. a következők: 

•  földi geodéziai mérések 
•  mesterséges holdakon alapuló helymeghatározás (pl. 

GPS) 
•  inerciális rendszerek 
•  távérzékelés (ide értve a fotogrammetriai módszereket is) 
•  rádiótelefonok felhasználásán alapuló rendszerek 
•  mobil térképező-rendszerek 

–  Másodlagos geometriai adatnyerési eljárások például: 
•  meglévő analóg térképek digitalizálása 
•  digitális állományok off-line átvétele 
•  digitális állományok átvétele hálózatról (pl. internetről) 

Térinformációs rendszerek elemei  
- adatnyerés - 



 Geometriai adatok nyerése - helymeghatározási technikák  

A térinformációs rendszerek területi kiterjedésének és az adatnyerési módszereknek a kapcsolata (Detrekői et al., 2002, Térinformatika. NTK ) 

Térinformációs rendszerek elemei  
- adatnyerés - 



Térinformációs rendszerek elemei  
- adatnyerés - 



Adatnyerő eszköz megválasztása: 

•  Ortofotó (infravörös szűrővel?) 

University of Wiscosin színes fotón és infra-vörös képen. (Lillesand at.el. 2004, 
Remote Sensing and Image Interpretation. Viley & Sons, New York) 

Természetes gyep (Natural grass), és műfű (Artificial turf) 
spektrális görbéje. Forrás: (Lillesand at.el. 2004) 

Térinformációs rendszerek elemei  
- adatnyerés - 



Adatnyerő eszköz megválasztása: 

•  Ortofotó vagy radarfelvétel? 

Térinformációs rendszerek elemei  
- adatnyerés - 



Az előadás tartalma 

I.  Térinformációs rendszerek létrehozása 1-2 
 

1.  A térinformatika meghatározása 
2.  Térinformációs rendszerek elemei – 

alkalmazás központú megközelítésben 
a.  modellezés,  
b.  helymeghatározás,  
c.  adatnyerés: távérzékelés, jelfeldolgozás (képfeldolgozás), 

adatcsere, adatbányászat,  
d.  adatrendszerek előállítása, rendszerek közti 

kommunikáció, 
e.  megjelenítés (3D) 

 



Imagery 
• Electro-Optical 

•  NIR 
•  SWIR 
•  TM 
•  Radar 

• Other 
Collateral Data 

•  Agriculture 
•  Streets 
•  Textual 
•  Civil Data 
•  Demo-graphs 
•  Maps 
•  Other 

Information 
Fusion  

Mass 
Distribution 

Geospatially Referenced Information 

Technológiai 
(adatnyerési) 

rétegek 

Tematikus 
rétegek 

(adatrendszerek) 

Térinformációs rendszerek elemei  
- adatrendszerek - 



Török haditérkép 
Domenico Zenoi 1566 

à  Attributum adatok 
 
à  időbeli változások  
    jelzése 

?????????????????? 

Térinformációs rendszerek elemei  
- adatrendszerek -  



Térinformációs rendszerek elemei  
- adatrendszerek - 



TÁJGAZDÁLKODÁS TERVEZÉSE ÁRAPASZTÓ TÁROZÓK TERÜLETÉRE  

Szamos-krasznai tározó 

697 HA 

Térségi vagy birtokszinten? 

Térinformációs rendszerek elemei  
- adatrendszerek - 



Az előadás tartalma 

I.  Térinformációs rendszerek létrehozása 1-2 
 

1.  A térinformatika meghatározása 
2.  Térinformációs rendszerek elemei – 

alkalmazás központú megközelítésben 
a.  modellezés,  
b.  helymeghatározás,  
c.  adatnyerés: távérzékelés, jelfeldolgozás (képfeldolgozás), 

adatcsere, adatbányászat,  
d.  adatrendszerek előállítása, rendszerek közti kommunikáció, 
e.  megjelenítés (3D) 

 



Catal Hüyük, kr.e. 6200 
(falfestmeny) 

à  Az első ismert 
várostérkép  

à  Utcák, lakóházak 
alaprajza 

(~2700 évvel a sumér 
ékírás előtt!) 

J Harwood, 2006, 100 térkép, amely 
megváltoztatta a világot, KOSSUTH 

Térinformációs rendszerek elemei  
- megjelenítés - 



Ptolemaiosz, ~140, Egyiptom 
Cosmographika (1478) 

PANNONIA 

à  Világtérkép 

à  Helykoordináták  

(+ attributum adatok) 

Térinformációs rendszerek elemei  
- megjelenítés - 



P Bonifac, 1997, Atlas des relations 
internationales, HATIER 

Térinformációs rendszerek elemei  
- megjelenítés - 



P Bonifac, 1997, Atlas des relations 
internationales, HATIER 

Térinformációs rendszerek elemei  
- megjelenítés - 



ERSI Map Book, 2003 Volume 18 

Térinformációs rendszerek elemei  
- megjelenítés - 



Köszönöm a figyelmet! 



Az előadás tartalma 

I. Térinformációs rendszerek létrehozása 3-4 
 3. Térinformációs rendszerek elemei - 
Geometriai adatok 
     a) vonatkoztatási rendszerek 

         b) vetítési módok, EOV 
     c) geometriai adatmodellek, adatrendszerek 

    4. Térinformációs rendszerek elemei – Attribútum adatok 
     a) attribútum adatok és ezek nyerése 
     b) távérzékelés alapelemei 
     c) spektrumok és a látás alapjai  

 



Vonatkozási rendszerek (vetítések) 
A Föld elméleti alakja 

 Geoid (J.F. Listing, 1872) = A Föld nehézségi erőtere 
potenciáljának speciális szintfelülete, amelyet a 
középtengerszinthez kötnek. Ez egyébként a magassági 
vonatkoztatási rendszer alapfelülete. 

Geometriai adatok  
- vonatkoztatási rendszerek - 

Resnik B, Bill R, 2000, 
Vermessungskunde für …, HWV  



•  3D megadás: GPS 
•  A Föld gravitációs tere 

nem állandó a felszínen! 
•  (Ortométeres) Magasság 

értelmezése (viszonyítási-
vonatkoztatási alapja) 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- vonatkoztatási rendszerek - 



Az előadás tartalma 

I. Térinformációs rendszerek létrehozása 3-4 
 3. Térinformációs rendszerek elemei - 
Geometriai adatok 
     a) vonatkoztatási rendszerek 

         b) vetítési módok, EOV 
     c) geometriai adatmodellek, adatrendszerek 

    4. Térinformációs rendszerek elemei – Attribútum adatok 
     a) attribútum adatok és ezek nyerése 
     b) távérzékelés alapelemei 
     c) spektrumok és a látás alapjai  

 



•  Vetítés – síkbeli megadás 
–  Térképek és feldolgozó elj. 
–  Síkfelületek megválasztása 
–  Érintő ill. metsző vetítések 
–  Gömb, ellipszid, geoid 

•  Torzítás 
–  Területtartó, szögtartó, 

alakzattartó, stb 
–  „Általános” mértéke 

(tájékoztató jellegű) 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- vetítési módok - 



•  Ellipszoid érintőhenger vetületeinek lapjai 

Geometriai adatok  
- vetítési módok - 



•  Vetítések torzítása 

Geometriai adatok  
- vetítési módok - 



•  WORD MAPS (Világtérképek) 
•  Mercator-, Gall’s Stereographic projection 

–  This is the navigator’s projection 

•  Sinusoidal (Bonne)-, Molweide projection 
–  equal-area, a=2b, ill. egyenes szélességi körök 

•  Hammer-Aitoff-, Bartholomew’s Nordic pr. 
–  Equal-area, kör szélességi körök, ill. északi sark 

•  Bartholomew’s Regional-, ~ The Times pr.  
–  Equal-area as far as possible, ill. spec. Mercator 

Geometriai adatok  
- vetítési módok - 



Geometriai adatok  
- vetítési módok - 

Mercator vetület  Gall sztereografkus vetület 

Sanson-Flamssteed (Bonne) vetület Mollweide vetület 



Geometriai adatok  
- vetítési módok - 

Hammer-Aitoff vetület  Bartholomew északi vetület  

Bartolomew regionális vetület  Bartholomew „The Times” vetület  



•  HEMISPHERE MAPS (félgömbök) 
•  Orthographic projection 

–  A csillagos égbolt éa a Hold ábrázolására 
használatos  

•  Stereographic projection 
–  Körtartó vetítés, sarkkutatásra alkalmas 

•  Equidistant projection 
–  Nem alak- és területtartó, de kis torzítású 

•  Lambert azimuthal equal-area projection 
–  Legkevésbé torzító vetületű 

Geometriai adatok  
- vetítési módok - 



Geometriai adatok  
- vetítési módok - 

Ortografikus vetület Sztereografikus vetület 

Félgömb térképek 



Geometriai adatok  
- vetítési módok - 

Ekvidisztáns vetület Lampert-féle területtartó vetület 

Félgömb térképek 



•  REGIONAL MAPS (Regionális térképek) 
•  Conic projection (tangent) – érintőkúpos 

– Nme alak és nem területtartó 
•  Conic projection (secant) – metszőkúpos 

– Nem alak és nem területtartó, de kis torzítású 
•  Bonne projection 

– Területtartó (módosított kúpos vetület) 

Geometriai adatok  
- vetítési módok - 



Geometriai adatok  
- vetítési módok - 

Regionális térképek 



Geometriai adatok  
- vetítési módok - 

Regionális térképek 

Bonne-féle vetület 



The Times Atlas of the World 
•  Bartholomew’s „The Times” projection plate 8 
•  Transverse Mercator projection plate 9 
•  Bonne projections plate 10  
•  Conic projection plate 11 
•  Lambert azimuthal equal-area projection plate 12-14 
•  Mercator projection plate 15 
Képes Világatlasz (Reader’s Digest) 
•  Bartholomew’s Regional projection (kisképek) 
•  Robinson-féle képzetes hengervetület p 56-60  
•  Lamber-féle területtartó síkvetület p 61 
•  Meridiánokban hossztartó kúpvetület p 62-63 
•  Lamber-féle szögtartó kúpvetület p 110  

Geometriai adatok  
- vetítési módok - 



•  Magyaro.: EOV - Egységes Országos Vetületi rendszer  

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- EOV - 



•  Összefoglalva a teendőket 

Geometriai adatok  
- EOV - 



Az előadás tartalma 

I. Térinformációs rendszerek létrehozása 3-4 
 3. Térinformációs rendszerek elemei - 
Geometriai adatok 
     a) vonatkoztatási rendszerek 

         b) vetítési módok, EOV 
     c) geometriai adatmodellek, adatrendszerek 

    4. Térinformációs rendszerek elemei – Attribútum adatok 
     a) attribútum adatok és ezek nyerése 
     b) távérzékelés alapelemei 
     c) spektrumok és a látás alapjai  

 



•  Térinformatikai 
rendszerekben 
alkalmazott 
geometriai 
adatmodellek – a 
valós világtól a 
fizikai 
adatstruktúráig 

 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- geometriai adatmodellek, adatrendszerek - 



•  Geometriai adatmodellek alapvető típusai 
– Analóg modell (térképészet) 
– Vektormodell à „spagetti-adatmodell” 
 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- geometriai adatmodellek, adatrendszerek - 



•  Geometriai adatmodellek alapvető típusai 
–  Analóg modell (térképészet) 
–  Vektormodell à „spagetti-adatmodell” 
–  Tesszelációs modell à Freeman-Hoffman-féle 

lánckódolás 
 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- geometriai adatmodellek, adatrendszerek - 



•  (Geo)Topológiai modellek 
– Hálózatos topológiai adatmodell 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- geometriai adatmodellek, adatrendszerek - 



•  Térinformatikai 
rendszerekben 
alkalmazott 
geometriai 
adatmodellek – a 
valós világtól a 
fizikai 
adatstruktúráig 

 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- geometriai adatmodellek, adatrendszerek - 



Az előadás tartalma 

I. Térinformációs rendszerek létrehozása 3-4 
 3. Térinformációs rendszerek elemei - Geometriai adatok 
     a) vonatkoztatási rendszerek 

         b) vetítési módok, EOV 
     c) geometriai adatmodellek, adatrendszerek 

    4. Térinformációs rendszerek elemei – 
Attribútum adatok 
     a) attribútum adatok és ezek nyerése 
     b) távérzékelés alapelemei 
     c) spektrumok és a látás alapjai  

 



Az objektumok tulajdonságait hordozó attribútum adatok és 
ezek nyerése igen sokféle lehet.  

•  Elsődleges attribútum adatnyerő eljárások közül 
kiemeljük az alábbiakat: 
–  földfelszíni mérések,  
–  helyszíni adatvételek, 
–  távérzékelés útján nyert adatok 

•  űrfelvételek, 
•  légifelvételek (ortofotók) 
•  alacsony repülésű légifelvételek  

A felsorolt adatforrások jelentős része elérhető az 
interneten keresztül is. 

Attribútum adatok  
- attribútum adatok és ezek nyerése - 



Különösen széles skálát mutatnak a másodlagos 
adatnyerési eljárások  

 
•  A másodlagos attribútum adatnyerő eljárásokból csak 

példaképpen szeretnénk néhány fontosabbat 
megemlíteni: 
–  földmérési alaptérképek és telek (ingatlan) 

nyilvántartások 
–  tematikus térképek 
–  statisztikai adatrendszerek (évkönyvek) 
–  szakági közműadatok 
–  szakági állapottérképek és adatrendszerek 
–  állam- és közigazgatási adatbázisok 

 
Az adatforrások jelentős része elérhető az interneten is. 

Attribútum adatok  
- attribútum adatok és ezek nyerése - 



Általános célú térinformációs rendszerek attribútum-
adatainak leggyakoribb csoportjai: 

•  Környezet és természetierőforrás 
–  Geológia 
–  Klimatológia 
–  Környezetállapot (biológiai is) 

•  Szocio-ökonómia 
–  Gazdasági és pénzügyi 
–  Demográfiai és szociális 
–  Politikai és biztonsági 

•  Infrastruktúra 
–  Közlekedés és szállítás 
–  Közművek és szolgáltatások 
–  Területfejlesztés  

Attribútum adatok  
- attribútum adatok és ezek nyerése - 



•  Alkalmazási területek és adatigények illesztése 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Attribútum adatok  
- attribútum adatok és ezek nyerése - 



I. Térinformációs rendszerek létrehozása 3-4 
 3. Térinformációs rendszerek elemei - Geometriai adatok 
     a) vonatkoztatási rendszerek 

         b) vetítési módok, EOV 
     c) geometriai adatmodellek, adatrendszerek 

    4. Térinformációs rendszerek elemei – 
Attribútum adatok 
     a) attribútum adatok és ezek nyerése 
     b) távérzékelés alapelemei 
     c) spektrumok és a látás alapjai  

 

Az előadás tartalma 



A távérzékelés fizikai alapjai 
 
•  Távérzékelés alatt olyan adatnyerési eljárást értünk, 

amelyek az adatokat a vizsgált objektummal való 
közvetlen fizikai kapcsolat nélkül produkálják.  

•  A képek többféle elven működő felvevőrendszerrel 
készülhetnek. Távérzékelés fizikai alapja a többnyire 
szoláris eredetű elektromágneses sugárzás spektrális 
eloszlásának, illetve változásának detektálása (Curran, 
1988). 

•  Különböző anyagok eltérő mértékben verik vissza, vagy 
nyelik el az elektromágneses sugárzás. Ez adja az elvi 
alapját a távérzékelt adatok (képek) kiértékelésének. 

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 



Beeső sugárzás felbontása: 
r(l) + a(l) + t(l) = 1, azaz adott hullámhosszon a tárgyra beeső sugárzás 
egy része visszaverődik (r = reflection), más része elnyelődik (a = 
absorption), vagy áthalad a tárgyon (t = pass-through), s ezek összege 
egyenlő a teljes beeső sugárzás mennyiségével. (Molenaar, 1993.) 

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 



•  A passzív távérzékelő rendszerek (többnyire) a Napból eredő és az 
adott tárgy által visszavert (reflektált), illetve kibocsátott (emittált) 
sugárzást mérik. Mérési tartományuk általában a látható fény és az 
ahhoz közeli optikai sávba eső 0,4 – 15,0 µm hullámhosszúságú 
sugárzás.  

•  Az aktív távérzékelő rendszerek maguk is sugárforrások, amelyek az 
általuk kibocsátott és a leképezett tárgyak által visszavert sugárzást 
érzékelik. Legismertebb képviselőik a 0,0075 – 0,60 m 
hullámhossztartományban dolgozó rádiólokátorok (radarok).  

Légköri hatások 
•  A elektromágneses hullám a légkör felső határát elérve azzal 

kölcsönhatásba lép. Ennek következtében az energia egy része 
visszaverődik, illetve elnyelődik. Szelektív szórás okoznak a gázok (O2, 
NOx, CO2), nem szelektív szórást idéz elő a légkör magas páratartalma, 
illetve a felhők.  

•  Azokat a hullámhossz-tartományokat, ahol a legkisebb a szóródás és az 
elnyelődés mértéke, légköri ablaknak nevezzük.  

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 



–  Termális szkennerek (tárgyak hőkibocsátása) 
•  3-5 µm  Hőinfravörös 
•  8-14 µm  Hőinfravörös 

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei: passzív távérzékelés -  

•  Passzív távérzékelők: 
–  Sugárzás intenzitás (fényképezőgépek) 
–  Multispektális szkennerek (nappal, felhő nélküli területen) 

•  0,3-0,4 µm  ultraibolya 
•  0,4-0,7 µm  látható fény 
•  0,7-2,5 µm  visszaverődő infravörös 

–  Mikrohullámú radiométerek 
•  1-30 GHz  Passzív mikrohullám 



–  Lidarok (LIght Direction And Ranging, fény észlelése és 
távolságának meghatározása) – napszak független, de légköri 
inhomogenitás függő 

•  0,25-0,35 µm   ultraibolya 
•  0,4-11 µm   látható fény és infravörös 

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei: aktív távérzékelés -  

•  Aktív távérzékelők: 

–  Radarok (RAdio Direction And Ranging, rádióhullám-észlelés és 
távolság-meghatározás) – napszak és felhőzet független  

•  X-BAND RADAR   9,4 GHz (3,2 cm) 
•  C-BAND RADAR   5,3 GHz (5,7 cm) 
•  L-BAND RADAR   1,3 GHz (23 cm) 
•  P-BAND RADAR   0,44 GHz (68 cm) 



Logaritmikus hullámhossz-skála függvényében a sugárzás energiaforrása, a légköri transzmisszió és a (táv)érzékelési módok. (Lillesand at.el. 
2004, Remote Sensing and Image Interpretation. Viley & Sons, New York) 

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 



A felszín optikai tulajdonságai  
 
•  A föld felszínének eltérő reflektancia értékeit  

–  a megvilágítás,  
–  a domborzat és  
–  az anyagi sajátosság okozza. 

•  A visszavert, az elnyelt, az áthaladó és a kisugárzott 
energia aránya a sugárzástól, az anyag típusától és 
állapotától függ (Sabins, 1996). 

•  Ha egy tárgy spektrális visszaverődési értékeit 
grafikonon ábrázoljuk, spektrális görbét kapunk. Így 
meghatározhatjuk azokat a hullámhossz tartományokat, 
amellyel az adott tulajdonság a legjobban vizsgálható.  

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 



Távérzékelt felvételek osztályozása.  
Gyakoribb kategóriák (Mucsi, 2004): 
 
•  Felvételkészítés magassága szerint  

–  földközeli-,  
–  légi (kis- és nagymagasságú) 
–  Műholdas képek.  

•  Geometriai felbontás alapján  
–  kis- (100 méter feletti),  
–  közepes- (1-100 méter közötti) és  
–  nagyfelbontású (1méter alatti) felvételek.  

•  Csatornaszám alapján: 
–  egy csatornás (pankromatikus),  
–  több csatornás (multispektrális),  
–  illetve hiperspektrális felvételeket.  

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 

Forrás: Buiten (1993)  



•  Hullámhossz-tartomány szerint  
–  optikai sávú és  
–  mikrohullámú távérzékelést.   

 A mikrohullámú rendszer előnye a napszaktól és az időjárástól való 
függetlenség, hátránya a kis geometriai felbontás.  

•  A szenzor működési elve szerint  
–  analóg ill. digitális kamera, illetve  
–  digitális pásztázó rendszerek vannak.  

 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 



Landsat program távérzékelési műholdjai 
és jellemzőik 



Az előadás tartalma 

I. Térinformációs rendszerek létrehozása 3-4 
 3. Térinformációs rendszerek elemei - Geometriai adatok 
     a) vonatkoztatási rendszerek 

         b) vetítési módok, EOV 
     c) geometriai adatmodellek, adatrendszerek 

    4. Térinformációs rendszerek elemei – 
Attribútum adatok 
     a) attribútum adatok és ezek nyerése 
     b) távérzékelés alapelemei 
     c) spektrumok és a látás alapjai  

 



Attribútum adatok  
- spektrumok és a látás alapjai - 



Látáselmélet alapjai 
•  Szemünk recehártyájának fényérzékelő receptorai 

(látótér fokban és db) 
–  Pálcikák 2-10 kevés,  

 10-20 ~100-120M, 20- 0 
–  Csapok 0-2 sok, 2-10 6-6,5M, 

 10- 0 
•  Szürkelátás 

–  Kis fénysűrűségre reagál,  
–  spektrálisan nem érzékeny 

•  Színlátás 
–  Spektrális érzékenység: 

 T(ritonoten) 440nm (kék), 
 D(euteronoten) 540nm (zöld) 
 P(rotonoten) 580nm (piros) 
   

Álló G at al., 1989, A digitális 
képfeldolgozás, AKADÉMIAI 

Attribútum adatok  
- spektrumok és a látás alapjai - 



Látáselmélet alapjai (2) 
•  Színes (fotopos) láthatóság 

–  Adott frekvenciához tartozó relatív 
fényérzékenység,  

•  Színlátásunk 3 eleme: 
–  Színezet (hue) = érzékelt frekvencia 
(monokromatikus keverék = egy freki) 
–  Telítettség (saturation) = fehér fény 
tartalom 
–  Világosság (intensity) = érzékelt 
fényenergia, amely a V(λ) fotopos 

láthatósági függvénynek és a 
fényforrás spektrális energia-
eloszlásának I(λ) integrálja a 380nm 
– 780nm spektrumon   

•  Felbontóképesség 
•  Alakzatlátás Detrekői Ákos (et al., 2002, 

Térinformatika, NTK)  

Attribútum adatok  
- spektrumok és a látás alapjai - 



Távérzékelt felvételek módja: 
 
•  A távérzékelt felvételek 

módjának kiválasztásánál és 
elemzésénél figyelembe kell 
venni  
–  a napsugárzás mértékét,  
–  a légköri hatásokat,  
–  a domborzat radiometriai 

és geometriai torzító 
hatását, valamint  

–  a vizsgálat tárgyának 
spektrális tulajdonságait 
(spektrális görbéjét is).  

Attribútum adatok  
- spektrumok és a látás alapjai - 



Köszönöm a figyelmet! 


