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A kidobált anyag között található képződményekből mintákat gyűjtöttem, ezeknek fel
dolgozása még hátra van. Egy kálóitlemez-tömböt is találtam, ez azonos felépítésű a 
Szemlő-hegyi-barlangban lemezekkel. /Kraus Sándor/

Az FQ?SK Barlangkutató Szakosztálya "Szabó József* о söpört .iának 
1979. évi jelentése
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Mellékletek
I. Programok a "4. Barlangtérképezési éa gépi adatfeldolgozáal rendszer továbbfej

lesztése" o. fejezethez
XI. Az 1979. évi KINIZSI VÁNDORKUPA országos barlangverseny pontozó- és összesítő lap

jai /kiegészítés az 5. fejezethez/

к A megjelölt részeket tartalmazza a Beszámoló.

1. Kutatási terv az 1979-es évre

Az FTSK Barlangkutató Szakosztály 
"Szabó József" csoport 
1979. évi munkaterve

A csoport tagjai: Havas Péter, Sisák Zsolt, Szablyár Péter 

Munkátérv:
1. / A több éve végzett ezirányú tevékenységet folytatva a barlangok kitöltési viszo

nyainak tanulmányozása, a kitöltések jellemzőinek vizsgálata, genetikai következ
tetések levonása.
A vizsgálatokat a Budai-, Pilis és Vértes hegységekben kívánjuk végezni.

2. / Az 1978. évben kidolgozott barlangtérképezési és gépi adatfeldolgozási rendszer
gyakorlati alkalmazása, előreláthatólag a Pilis-barlang felmérésére.
További dokumentáció egységesitési javaslat kidolgozása.

3. / Részvétel a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola hosszúhegyi /Pilis
hg./ feltáró munkájában.

4. / Együttműködés és közös kutatás az aradi "DENEVÉR" amatőr barlangkutató csoporttal.

3. Barlangüregek felületeinek mikroforma vizsgálata

Amint azt az 1977-es kutatási jelentésünkben / 6 2.1.1 pont, 30. oldal/ már leirtuk,
kísérletet tettünk a Szabó József barlangban /Pilis hegység/ található, újjhegybenyo- 
matszerű oldásnyomok kialakulásának magyarázatára.
Akkor a mintadarab felületére merőlegesen csiszolatot készítettünk és megállapíthattuk, 
hogy a kőzetet átszövő /dachsteini mészkő/ 0,5-4 ш  széles, egymással párhuzamos kal- 
oiterek alkotják a bemélyedések gerincét, ezek települési iránya szabja meg a bemélye
dések fő irányát is.
G.W.Moore és G.N.Sullivan szpeleológiai tanulmánygyűjteményét 7 tanulmányozva, annak 
egyik fejezete ismét jelenségeknek a vizsgálatára. A könyv "Lassan mozgó viz általi 
formálódás" cimü 2. fejezetében magyarázatot keres és ad a karsztos üregek falain ta
nulmányozható bemélyedések - angol megnevezése szerint "scallops" - kialakulására.



- Ill -

A vizsgált formaelemet az amerikai karszt nevezáktani szótár 8 a következőként de
finiálja:
"SCAIJÆP-BEMÉLYEDÉS" : ovális lyuk, amelynek fő tengelye mentán asszimetrikus kereszt- 
metszete van. A bemélyedések a barlangok falain és a patakmedrekben mintázatot alkot
nak, melyeket Bretz az örvénylő vizek áramlási irányának meghatározására használt, mi
vel ezek meredekebbek az árán lás irányával ellentétes oldalukon. Amerikában általános
ságban barázdáknak, vályatoknak hivják".

7 szerint ezek minden esetben a karsztvizszint alatt, a telitett zónában képződnek, 
nagy viztömegek lassú áramlásának hatására. Az ilyen módon képződött - a bemélyedése
ket elválasztó - csipkék, tarajok vizsgálata alapján következtetni lehet az azt létre
hozó viztömegek áramlási irányára és a bemélyedések hosszából annak sebességére. Meg
figyeléseink szerint a bemélyedések asszimetrikus szelvényüek, a viz "felfutási" olda
lán faltik meredekebb, a "lefutási" oldalon kisebb lejtésű.
A bemélyedések hossza és az azokat létrehozó áramló viz sebessége közötti összefüggést 
diagrammban ábrázolják a szerzők 10 és 20 C°-os vizhőmérsékletek esetén, logaritmikus 
léptékben. Ennek értelmében /1. ábra/ minél nagyobb az áramló viz sebessége, annál ki
sebb a "bemélyedés" hossza és fordítva, minél kisebb az áramló viz sebessége, annál 
nagyobb a bemélyedés hossza.
A szerzők nem ismertetik az összefüggés egyértelmű megfogalmazását lehetővé tevő vizs
gálatsorozatot, csak annak végeredményét.
Elsőként a Szabó József barlangban található "bemélyedéseket" kezdtük ismét vizsgálni, 
mivel ez a barlang a lencsezónában képződött nyomási és keveredési korróziós barlangok 
csoportjába tartozik.
A barlang legalsó szintjén - dachsteini mészkőben kialakult K-i ágban - található a 
legtöbb újjhegybenyomatszerü oldásnyom. Ezek asszimetrikus felépitésüek, méretükben 
döntő eltérés a különböző folyosószakaszokban nincs.
30 - átlagszámítási elvek alapján - kiválasztott "bemélyedés" méreteinek átlagolása 
alapján azok rövidebbik átlója átlagosan 10,6 mm, hosszabbik átlója 13,6 mm, átlagos 
mélysége 5,4 mm volt. A bemélyedések hossztengelyének iránya megegyezett a barlangfo
lyosó főirányával, azonban az áramlási irány meghatározására használható "felfutási" 
és "lefutási" oldalakat nem sikerült felfedezni, a bemélyedéseket elválasztó "gerin
cek" mindkét irányban szimmetrikus lefutásúak.
Az 1. ábrán bemutatott diagramm alapján a bemélyedéseket létrehozó viz áramlási sebes
sége 100-200 cm/sec között valószinüsithető.
Hasonló vizsgálatokat végeztünk a Gruiul Pietrelor barlang aktiv szakaszaiban. Itt a 
kagylószerü bemélyedésekkel borított falszakaszokon egy jellegzetes, a felületből ki
emelkedő korróziós forma volt tanulmányozható.
Az 1, ábrán egy falrészlet 1:1 arányú metszetét mutatjuk be. Ezeknél a tarajszerü for
máknál felismerhetők azok a jellegzetességek, amelyeket az amerikai szerzők ismertet
tek, nevezetesen:

- az áramlás irányából vett "felfutási" oldalak meredekek;
- a "lefutási" oldalak enyhébb lejtésüek.

A felületi mikroformák további vizsgálatát tervezzük a hazai és a romániai barlangok
ban, különösen azért, mert ezekkel a kérdésekkel a hazai szakirodalom eddig keveset 
foglalkozott.
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4. Barlangtérképezés! és géei adatfeldolgozási rendszer továbbfejlesztése

Csoportunk célul tűzte ki, hogy a barlangtérképek készítésének telj' a folyamatát egy
ségesíti, korszerűsíti és javaslatot tesz a gépi adatfeldolgozás alkalmazására ezen a 
területen.
Az elmúlt évben javaslatot tettünk az adatfelvétel egységesítésére 2 . Ezzel azt kí
vántuk elérni, hogy a felvett adatok egységes formában jelenjenek meg, rekonstruálha
tók legyenek és feldolgozásuk is egységes keretek közt folyhasson. Ugyancsak a tavalyi 
jelentésűnkben foglalkoztunk a tórkópadatok feldolgozásának matematikai kérdéseivel. 
Feltártuk a téma irodalmát, a más országokban alkalmazott módszereket és meghatároztuk 
azokat a matematikai formulákat, amelyeket az adatfeldolgozás során alkalmazunk.
Eddig végzett munkánk, terveink többlépcsős felépítése a 2. ábrán, ezen belül az egyes 
feladatok grafikus áttekintését a 3. ábrán szemléltetjük. Amint azt már a bevezetőben 
említettük, javaslatainkkal, elképzeléseinkkel kapcsolatban semmiféle észrevételt nem 
kaptunk.
Az idei év során három programcsomagot fejlesztettünk ki*

- egyszerű, elágazás nélküli barlangszakaszok mérési adatainak számításához;
- elágazásokat is tartalmazó barlangszakaszok mérési adatainak számításához;
- a barlangok szabad keresztszelvény méreteinek számításához és vonalas ábrázolásá

hoz.
A továbbiakban ezen programcsomagok alkalmazási lehetőségeit ismertetjük.

4.1. Általános elvek a programok kidolgozásánál.

A programok kidolgozásánál célul tttztük ki, hogy azok lehetőleg egyszerűek legyenek, 
ne igényeljenek komolyabb gépóra ráfordítást és periféria igényt, ami egyben helyi gép
ismeret igényt is jelent.
Ennek figyelembevételével a 2. ábrán szemléltetett programok közül a 3«, 4«, 5« sza
munkat úgy oldottuk meg, hogy azok nem igényelnek különleges hattertárolot /mágnesle
mez, mágnesszalag/, hanem az adatok a programokkal együtt olvashatok be lyukkártyarol. 
A programokat PL/1 programnyelven készítettük el, annak D szintű alkalmazasa mellett. 
Véleményünk szerint ez lehetőséget biztosit arra, hogy a hozzáférhető számítógépeken 
a programok futtathatók.legyenek.

4.2. Program egyszerű, elágazás nélküli barlangszakaszok adatainak .számításához

4.2.1. A program bemeneti adatrendszere

A program bemeneti adatait az egységes adatfelvételi lapról kapja. Az adatok lyukkár
tyán kerülnek rögzítésre a 4« ábra szerint. A maximális számméretek ugyancsak az áb
rán láthatók. Ezeket nem lehet meghaladni, ill. túllépósü a program kisebb módosítá
sát kívánja.
Az adatok lyukasztása kötetlen; pl.

PSZÁM в 1 
IRÁNY в 15,2 
DŐLÉS = 3 , 1  
HOSSZ = 9,5
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еЪЪеп az esetben a lyukkártyára a következők kerülnek 
1 15,2 3,1 9,5

tehát a maximális mezőméreteket nem kell - pl. O-val - feltölteniI 
001 015,2 03,1 09,5 HELYTELEN!

De ha pl. DŐLÉS = 0, akkor legalább egy 0-t kell a helyére Írni /hasonlóan az IRÁNY
esetén is!/

1 15,2 0 9,5
A poligonszakaszok számozásának folytonossága nem szükséges. A program fokokban / / 
számol. Amennyiben radiánban kívánunk dolgozni a program 27-30 sorában a COSD és SIND 
utasítások COS-ra és SIN-re módositandók.
Mi azt a módszert alkalmaztuk, hogy egy poligonszakasz adatai kerültek egy lyukkár
tyára és a kártya többi része üres maradt. Ha a kártyákat jobban kívánjuk kihasználni, 
akkor egy kártyára több poligonszakasz adatait is rögzíthetjük.
A lelyukasztott program- és adatkártyákból az 5. ábra szerinti kártyaköteg állítandó 
össze.

4.2.2 A program kimeneti adatai

A kimeneti adatok táblázata а I. számú mellékletben található. Először a bemeneti ada
tok /poligonszakasz szám, irány, dőlés, hossz/ értékei kerülnek kinyomtatásra, majd 
az egyes szakaszok X, X, Z irányú vetületi hosszának kumulált értékei. Az X, Y, Z ko
ordinátapontok segítségével akár sikban /X,Y/ vagy /X,Z/ stb. akár egy térláttatós 
/X,Y,Z/ koordinátarendszerben gyorsan megrajzolhat a poligon.
A program további szolgáltatása, hogy figyeli az X,Y,Z koordináták maximális és mini
mális értékeit és a szélső értékek kinyomtatásra kerülnek, megjelölve egyben azt is, 
hogy milyen sorszámú poligonszakasznál fordultak elő. Ezzel gyors tájékozódás lehetsé
ges pl. a barlang legmagasabb vagy legmélyebb pontjáról. Ugyanezen értékek felhaszná
lásával a program megadja annak a téglalap alapú hasabnak a méreteit, amelyben a tér
beli poligonvonal elhelyezhető. Ennek a későbbi rajzolóprogramoknál lesz jelentősége 
a méretarány optimális megválasztásához.
A program futtatása egy hazai közepes nagyságú barlangnál a forrásprogram fordításá
val együtt 3-5 percet vesz igénybe.

4.3. Program elágazásokat is tartalmazó barlangézakaszok mérési adatainak számításához

4.3.1 A program bemeneti adatrendszere

Az adatok lelyukasztása az adatfelvételi lapokról, a mezőméretek nagysága megfelel a
4.2.1 pontban leírtaknak. Lényeges eltérés az adatkártyák csoportosításában van.
Az elágazásoknál két szabályt alkalmazunk:

— a program mindig végigszámol egy már megkezdett poligonvonalat. A poligonvonal 
végét úgy érzékeli, hogy a poligonszakaszok sorszámának monoton növekedése meg
szakad és egy kisebb sorszámú poligonszakasz kártyája következik /6. ábra/,

- az egyik poligonvonalból kiágazás mindig csak annak végpontjánál lehetséges 
/7. ábra/.
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Az adatkártyák elrendezése és a kiágazások helyes megoldása rögtön érthetővé válik, 
ha beletekintünk a program működési elvébe.
Mig az előzőekben ismertetett program esetében egy—egy poligonszakasz kiszámitott 
X,Y,Z koordinátái kinyomtatásra kerültek, itt kinyomtatódnak és egyben tárolódnak is. 
Ennek az a célja, hogy kiágazás esetén a tárolt X,Y, Z koordináta értékek a kiágazást 
tartalmazó szakasz kezdő koordináta értékeit adják meg. Ezért szükséges tehát a kiá- 
gazási szakasz adatkártyájának ismétlése. Ez azonban már nem vesz részt a számításban, 
csupán a PSZÁM segítségével kikeresésre kerülnek a szakasz már előzőleg kiszámitott 
X,Y,Z koordináta értékei.
Ez alapján rögtön érthető a 7. ábrán bemutatott elágazás kialakítása is. Ha szakasz 
közepéből ágaznánk ki, nem tudnánk megadni a kiágazó szakasz kezdő koordináta érté
keit.
A bemeneti adatok mezőmérete, a kártyacsomagok összerendezése egyebekben megfelel a
4.2.-1 fejezetben leírtakkal.

4.3.2 A program kimeneti oldala

A kimeneti adatok tablazata az X. számú mellékletben található. Először a bemeneti 
adatok értékei kerülnek kinyomtatásra, majd az X,Y,Z irányú vetületi hosszak kumulált 
értékei.
Valamennyi poligonrész végét egy к jelzi, majd egy újabb poligonrész adatai következ
nek. Az első sorban a kiágazó szakasz adatai ismétlődnek meg, majd következnek az 
ujonan számított adatok. Ezzel az ismétléssel elérhető az, hogy mindig tudjuk, hogy 
melyik pontból ágaztunk ki.
A program az előzőekhez hasonlóan figyeli az X,Y,Z koordináták maximális és minimális 
értékeit és kiszámítja a teljes poligont befoglaló hasáb méreteit. Megadja a poligon 
valós /nem vetületi/ hosszát.
A program futási ideje a forrásprogram fordításával együtt 3-5 perc.

6* tilosazú-hegyi /Pilis hg./ Három-lyukú-zsombolv állapota a ICTME 1979-es nyári tá
bora után

A nyári tábort követően, ez év őszén felmérést készítettünk a végpont jelenlegi álla
potáról /8. ábra/.
A tábor alatt a kutatók a függőleges akna mélyítésére koncentráltak. Ennek kereszt- 
metszete jelentősen csökkent, a kitöltés kőzetanyag tartalmához hasonlóan, mivel a 
függőleges akna egy oldal beöblösödésben folytatódik.
Az agyagkitöltés jellege azonos az előző évben kitermelt rétegekével.
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lábra Összefüggés az áramló viz sebessége és a 
bemélyedések (scallops) hossza között.
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1976

1979

I960
(terv)
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3 ábra
A PROGRAMFEJLESZTÉS FÁZISAINAK 

■ ÁTTEKINTÉSE

®3) elágazás nélküli poligon 
adatainak számítása ©4 ) elágazásos poligon adatainak 

számítása

a szabad szelvénykereszt- 
metszet számítása és vona
las ábrázolása

poligonvonalak vetületeinek 
megrajzolása grafikus 
.rajzoló segítségével

szelvényenként min. в pontot 
figyelembevevő térláttatás 
ábrázolás

(.Á számozás megfelel a 2. ábrán alkalmazottnak)
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fi - üres karakter

P SZÁM 

IRÁNY 

DŐLÉS 

HOSSZ

( fokban)

(fokban , csak a -  értéket kell jelölni) 

(méterben)

L ábra  POLIGONADATOK RÖGZÍTÉSE A Z  ADAT
FELVÉTELI LAPRÓL LYUKKÁRTYÁRA

KIDOLGOZOTT PROGRAM 
(  sx. mtíMkítf)

Sàbra A FUTTATANDÓ LYUKKÁRTYA KÖTEG 
ELRENDEZÉSE
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6. ábra  ELÁGAZÁSI
ADATAINAK ISMÉTLÉSÉ A Z  A - 
DATKÁRTYÁK KÖZÖTT

HELYTELEN HELYES

7 ábra ELÁGAZÁS ADATAINAK RÖGZÍ
TÉSE
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8. ábra
A HOSSZÚHEGY! HÁROMLYUKÚ ZSOMBOLY VÉG

PONTJA A KTMF 1979-ES NYÁRI TÁBORA UTÁN
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