
A kiindulási adatok

Több, különbözõ eredetû adatot kell felhasználnunk
digitalizálás során, s azokat együtt kezelnünk. A külön-
bözõ eredet egyszersmind különbözõ minõséget is je-
lent. Mielõtt nekiállunk a feladatnak, már látnunk kell
elõre, hogy miként tudjuk eltérõ minõségû adatainkat
összefûzni, s a továbbiakban milyen minõségû munká-
kat enged meg az azokból elkészített állomány.

Nekünk két különbözõ alapadatunk volt: egy bánya-
mûvelési térkép és a bánya egy megadott területén vég-
zett geodéziai felmérésbõl származó eredmények. Ez
utóbbi pontosságát ismerhetjük, hiszen magunk végez-
tük az �iskolában tanultaknak� és az ide vonatkozó
elõírásoknak megfelelõen. A mérésekhez egy mérõál-
lomást és egy RTK GPS vevõpárt alkalmaztunk.
Elõször alkalmaztuk külfejtésben az RTK vevõpárt s
kíváncsiak voltunk, beválnak-e! Féltünk a bányafalakról
visszaverõdõ többutas terjedéstõl s attól, hogy a rézsû
alján a mûholdak többsége takart. Kellemesen csalód-
tunk: a mérési terület nagy részén a középhiba 1 cm
alatt maradt, csupán néhány különleges helyen kellett
mérõállomással kiegészítenünk a felmérést.

A térkép esete már kissé összetettebb. Mindenek-
elõtt lássuk annak mûszaki adatait! A térkép pausz
alapanyagú, méretaránya 1:2000, vetületi rendszere
Henger � Középsõ (HKR), magassági alapszintje Balti
felett értendõ. Az adatok között szerepel még a készítõ,
dr. Ládai Tamás, valamint a készítés (1996) és a legutol-
só módosítás dátuma (elõzõ év decemberi idõpont,
ahogy az illik, hiszen minden évben megújítandóak a
bányaüzemi térképek).

A digitalizálás elsõ lépése a szkennelés. 300 dpi-re
választottuk a felbontást, s így megfelelõen finom pixel-
méretet, ugyanakkor a mai számítógépek teljesítménye
mellett még kezelhetõ fájlméretet kaptunk.

Ezt követi a transzformáció, mellyel a térképet a
geodéziai koordinátarendszerbe helyezzük. Az EOV
rendszert választottuk, így elkerülhetõ a további mun-
kák során az EOV-ból HKR-be való transzformálás. Az
illesztõpontok HKR koordinátáit EOV rendszerbe át-
számítottuk, s ezután illesztettük be a raszterképet Mic-
rostation Descartes szoftver segítségével. A beillesztés-
hez affin transzformációt alkalmaztunk, összesen 18
azonos ponttal. A maradék ellentmondás középértéké-

re 0,16 m-t kaptunk. Nézzük meg, hogyan alakult a
transzformált állományunk pontossága!

A 300 dpi felbontásból és a 2000-es méretarányból
egy pixel mérete 0,17 m-re adódik. Ezek szerint a
transzformáció átlagos ellentmondása egy képpont mé-
rete alatt van, ami a papírtérképünkön kevesebb, mint
0,1 mm-t jelent! Ez megfelel a szokásos elvárásoknak.
Az egyes rajzi elemek vonalvastagsága természetesen
több képpontból adódik össze, azonban szerkesztések-
kor könnyen követhetjük a vonalak középvonalát, hi-
szen a pozicionálás közel egy pixel pontosságú. A vekto-
rizálás során tehát megfelelõ pontossággal tudjuk visz-
szaadni a térkép tartalmát.

A pontossági jellemzõk bemutatásánál el kell mon-
danunk azt is, hogy bár mûszaki térképrõl van szó, bizo-
nyos fokon ezt is egyszerûsítették. Az, hogy milyenmér-
tékben, s mely területeken történtek az egyszerûsítések,
csak a késõbbi ellenõrzõ mérésekbõl derülhet ki. Az
egész térképre érvényes egyszerûsítésbõl kiderült: a ma-
gassági adatokat csupán deciméter pontossággal jelölte
a térkép, s ez mindenképpen adatvesztésnek minõsül.

A vektorizálás

A vektorizálás szempontjából két részre kell bonta-
nunk a térkép tartalmát: síkrajzi elemek, valamint ama-
gassági adatokkal is ellátott háromdimenziós elemek.
Fontos elkülöníteni õket, hiszen a magassági adatokból
megszerkeszthetjük a bánya 3D-s modelljét, ami a ké-
sõbbiekben hasznunkra lehet. A síkrajzi elemek: utak,
telekhatár-pontok, épületek, egyéb mûszaki létesítmé-
nyek alaprajza. A térbeli adatok: szintvonalak, a dom-
borzat szerkezeti vonalai, rézsûalj, rézsûtetõ, tereppon-
tok.

A 2D-s vektorizálás a megszokott módon történik,
törésponttól töréspontig újrarajzoljuk az objektumokat.
A térbeli digitalizálásnál külön esetet képviselnek a
szintvonalak. Ezek fél-automatikus módszerrel átalakít-
hatóak, vagyis a kijelölt rasztervonalon a vektoros vo-
nallánc automatikusan végigfuttatható, meggyorsítva
ezzel a digitalizálás folyamatát. Amûvelt területek szer-
kezeti vonalainak vektoros átalakítása több idõt vesz
igénybe, itt minden egyes töréspontban külön-külön be
kell vinni a magassági értékeket.
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Egy bányamûvelési térkép korszerûsítése
LÁDAI ANDRÁS DÉNES doktorandusz � TÓTH ZOLTÁN doktorandusz (Budapesti Mûszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék)

E munkánkban a Basalt-Középkõ Kõbányák Kft. által üzemeltetett uzsai bányaüzem
példáján mutatjuk be, miként lehet egy külszíni bánya bányamûvelési térképét korszerûsíteni,
vagyis az analóg technikáról a digitálisra áttérni. Elsõként a kiindulási adatokkal
foglalkozunk, szót ejtünk az alkalmazott technikákról, azok pontosságáról, nehézségekrõl,
valamint arról, hogy milyen elõnyöket s további lehetõségeket rejt magában a bányászat és a
térinformatika házasságából születendõ �virtuális bányavilág�.



A kapott �spagetti modellbõl� már egyszerûen meg-
kapjuk a felületmodellt: a TIN (Triangulated Irregular
Network) modell figyelembe veszi a szerkesztett éleket,
így pontosan a megszerkesztett felületet kapjuk, inter-
poláció nélkül. Az 1. ábrán jól látszik, hogymiként kény-
szeríti a rézsûalj s tetõ a háromszögek elrendezõdését.
Ugyanezt a nézetet találjuk árnyékolással a 2. ábrán.
Ebbõl igény szerint tovább készíthetõ rácsmodell, vagy
raszteres domborzatmodell. A TIN modell az ArcInfo
3D analyst moduljával készült, a megjelenítés pedig
ArcScene környezetben történt.

A 3D elõnyei

A bányatérkép e korszerûsített, vektoros formátu-
mának az általános elõnyein túl (könnyebben felújítha-
tó, sokszorosítható, adatkezelése egyszerû) jelentõs eré-
nye a háromdimenziós tulajdonságában van. Ami pa-
píron lehetetlen volt: az összes mért pontunk magassá-
gát is tárolhatjuk, s a következõ munkák során egysze-
rûbben végezhetünk térfogat- és tömegszámításokat,
valamint minden olyan számítást, amelyben a magassá-
gi adat is fontos szerepet játszik.

A mindenkori felmérésekbõl származó nagypon-
tosságú adatokból (letakarítás- és egyéb elõfelvételek) a
késõbbi állapotok felméréseit kivonva megkaphatjuk a
kitermelt kõzet, vagy a letakarított fedû térfogatát. E
módszer gyorsabbá és lényegesen megbízhatóbbá teszi
a negyedéves és az év végi felméréseket. A bányaterület
földtani szerkezete is könnyen digitalizálható a fúrólyu-

kak adataiból, valamint amár korábban elkészített föld-
tani térképekbõl. Ezt összevetve a bánya térbeli modell-
jével kiszámolhatjuk a még kitermelhetõ ásványva-
gyont, a meddõ kõzetek még letakarítandó fedû térfo-
gatait, valamint a negyedévenkénti termelést. S tovább
finomítható a rendszer az ásványvagyon osztályba soro-
lásával. A térinformatika egyszerûen tervezhetõvé teszi
az üzem életét! További hasznos alkalmazások: lefolyás-
vizsgálat a bányavíz elvezetéséhez, összelátás-vizsgálat a
késõbbi mérések tervezhetõségére.

Egy Uzsabánya bányaüzemi térképének korszerûsí-
tésébõl született modellt láthatunk a 4. ábrán.ABasalt-
Középkõ Kõbányák Kft. megkezdte a korszerûsítési
munkálatokat, melyet a székesfehérvári székhelyû Geo-
montanKft. és a BMEÉpítõmérnöki Karának Fotogra-
metria és Térinformatika Tanszéke közösen végez. Az
üzem lépésenkénti befektetéssel, melyeket az aktuális
feladatok amúgy is megkívánnak, tervezhetõbbé és
megbízhatóbbá teszi a termelés munkálatait. Így költ-
ségkímélõ módon, a legkorszerûbb technika segítségé-
vel szervezheti a mindennapok életét, a befektetés pe-
dig megtérül. Ez a technológia pedig már bármely bá-
nyaüzem számára elérhetõ.
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1. ábra: A TIN modell háromszögei

3. ábra: Bevágott út látképe a TIN modellben

4. ábra: Bányaüzem korszerûsített látképe

2. ábra: Árnyékolással megjelenített 1. ábrán látható
modell
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Múzeumok majálisa

1996-ban a Magyar Nemzeti Múzeum vállalta � a múze-
umkertet hasznosítva �, hogy otthont adó szervezõje lesz a ha-
zai múzeumok bemutatkozásának. Így lehetõség nyílott a mú-
zeumi szakma szélesebb körû találkozására. Közelebb hozta
egymáshoz a közgyûjteményt, a látogatót és a szakmabeli kol-
légákat. Az idén május 21-22-én a �tizedik� majálison a mú-
zeumkertben felállított sátrakban az ország minden részérõl
több mint kilencven múzeum volt jelen.

A találkozón a Nógrád Megyei Múzeum második alka-
lommal a salgótarjáni bányamúzeum anyagával jelent meg.
Az írásos anyagok, szakkönyvek, szórólapokmellett a bányász
szakma szerszámait � mûszereket, lámpákat � állították ki. A
látogatók kézbe vehették a kézifúrókat, csákányokat, szívla-
pátot. Felvehették a kobakot, fejlámpát, önmentõ készüléket.
A fiatalok és a gyerekek lelkesen próbálgatták az eszközöket.
Sok családi fotó készült az ifjú �bányász� jelöltekrõl.

A színpadi mûsorok sorában, a kiállítás vendégeként, az
OMBKE nógrádi szervezetének amatõr bányász-kohász dal-
köre szombaton délután harminc percben hagyományos bá-
nyászdalokkal szórakoztatta a nézõket nagy sikerrel.

A kiállítás szervezõi a nógrádi és a tatabányai múzeum
sátrait egymás mellé telepítve lehetõvé tették, hogy a nagy
múlttal rendelkezõ tatabányai �Rozmaring� bányász énekkar-
ral közösen � a sátrak elõtt � szebbnél szebb bányászdalokkal
szórakoztassuk a nagyszámú nézõközönséget, akik vastapssal
jutalmazták az éneklést.

Vajda István

Múzeumok éjszakája

2005. július 25-én Salgótarjánban, a múzeum épületében
elsõ alkalommal rendezte meg a Nógrádi Történeti Múzeum
a �Múzeumok Éjszakája� rendezvényt. A színes elõadássoro-
zat a Nemzeti Kulturális ÖrökségMinisztériuma támogatásá-
val jött létre.

A népes közönség láthatta a salgótarjáni tavaszi tárlatot, a
József Attila emlékkiállítást, valamint jól szórakozott a táncos
vigadalom és a salgótarjáni kamarazenekar elõadásain.

A mûsor a bányamúzeumban folytatódott. Az este beáll-
tával a bányász-kohász dalkör hagyományos bányászdalokkal
fogadta a látogatókat. Utána dr. Kovács Anna, a Nógrád Me-
gyei Múzeumi Szervezet igazgatója köszöntõjében elmondta,

hogy Salgótarjánban elõször rendezték ezt a rendezvénysoro-
zatot. A cél azt volt, hogy a nyár elején izgalmas, érdekes, mi-
nél több nézõt vonzómûvészeti programokat nyújtsunk a ven-
dégeknek. Beszélt arról, hogy a Szent Iván-éj hagyománya
visszanyúlik a pogány idõkig, a nap és a tûz imádatáig. Jó len-
ne, ha a szellem erejével a sötétséget tudnánk oszlatni ma is.
Amûvészetekmelegemellett azonban amunka tüze is fontos
� emelte ki az igazgatónõ, aki hozzátette: a bányamúzeum éj-
szakai mûszakja a korábbi idõket hivatott feleleveníteni; mi-
lyen hangulatban,munkaeszközökkel, hogyan dolgoztak a bá-
nyászok. Reméljük, a szellemi, mûvészeti tûznél egyre többen
melegednek majd. A köszöntõ után a tárlatvezetõk folyama-
tosan vitték a látogatókat �éjszakai bányajárásra�. Az utolsó
�mûszak� jóval éjfél után ért véget. A �sikta� után minden lá-
togató paprikás-paradicsomos zsíros-kenyeret és egy kis po-
hár bort kapott.

A bányász emlékparkban az elhunyt bányászok emlékére
mécsesek sokasága adott fényt. Késõbb a múzeum parkolójá-
ban fellobbant a Szent Iván-éji tûz, és a vidám hangulatot a
salgótarjáni zenekar fokozta.

Az idõ múlásával elcsendesült a múzeum, a tárlatvezetõk
kissé elfáradva, de örömmel nyugtázták, hogy 530 fölött volt a
vendégek száma. Eredményes volt az elõkészítés és a lebo-
nyolítás.
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Gyermeknap a bányamúzeumban

Salgótarjánban, a gyermeknap alkalmából a Megyei Mú-
zeumi Szervezet � a hagyományoknak megfelelõen � ismét a
bányamúzeum kertjébe hívta a hátrányos helyzetû bányatele-
pi gyerekeket.

A szórakoztató gyermekmûsor � bábjáték, rajzverseny,
mesemondás �mosolyt csalt a gyerekek arcára.Minden részt-
vevõnek jutott apró ajándék, üdítõ, csoki, cukorka, lufi stb.
Rövid idõn belül birtokba vették az udvaron kiállított szállító-
gépeket, villamosokat. Természetesen nem maradt el a cso-
portos bányajárás sem.

A kipirult arcú gyerekek egymás szavába vágva mesélték
az élményeket a szüleiknek. Sokan jelezték, hogy õk majd
�igazi bányászok� lesznek. A tárlatvezetõk szomorúan jegyez-
ték meg egymás közt, hogy nyolc-tíz év múlva már csak törté-
nelem lesz a mélymûvelésû bányászat.

Vajda István
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