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A különböző típusú hulladékok elhelyezése, különösen a technikai fejlődéssel együttjáró veszélyes hulladékok tárolása napjaink 
egyik legsúlyosabb megoldásra váró problémája. Talán a legnehezebb a helyzet a radioaktív hulladékok esetén, ahol a veszélytelenné 
válás, a semlegesítés emberi beavatkozással nem oldható meg. A felezési idő ismeretében a hosszantartó biztonságos tárolást kell 
megoldani. A hosszantartó tárolás azonban nem emberöltő, hanem a geológiai időskálán mozog. A biztonságos tárolóhely-alternatívák 
kijelölése és minősítése tipikus, sok tematikára támaszkodó térinformatikai elemző munka.

A paksi atomerőmű kis és közepes sugárzású hulladékainak elhelyezésére alkalmas területek kijelölése több lépcsőben történt. Az 
ország előzetes áttekintő szűrését követően került sor a Mezőföld és környéke 5000 négyzetkilométeres területének részletes elemzésére. 
Több, mint 30 különféle térképi tematika került összevetésre. Ez védőzónák felállítását, az elhelyezés lehetőségét kizáró vagy támogató 
területek logikai feltételekhez kötött átfedését és az elhelyezésre alkalmas területek minősítését foglalta magában.

1. Bevezetés

A paksi atomerőmű radioaktív hulladékainak elhelye
zési problémája nagy mennyiségű adat feldolgozását igény
li. Az ilyen méretű és típusú munkában az „informatikai tá
mogatás" természetes és alapvető. De mit is értünk „támo
gatás” alatt? A tudományos szakzsargonban talán a számí
tástechnika használja a legtöbb olyan kifejezést, amely — 
ha konkrétan megfogalmazzuk — jelenthet egyszerűt vagy 
bonyolultat, sokat és keveset, gondoljunk csak a „rendszer” 
szóra. E cikk szerzőinek az a célja, hogy rövid áttekintést 
nyújtsanak a kutatás során felépített adatbázisról, vala
mint, hogy bemutassák a különféle „támogatások” közül a 
két legizgalmasabb témában, a felszíni és a felszín alatti el
helyezéshez megfelelő objektumok kiválasztásában 
(B állá  Z. 1997) alkalmazott módszereket.

A földtudományi adatok helytől függenek, így térbeli 
összefüggéseiket térképi megfogalmazásban írjuk le. Ezek 
az adatbázisok a térinformatikai alkalmazások klasszikus 
területei, melyekből a több tematikát felölelő hulladék-el
helyezési problémakör külön is kiemelkedik.

2. Az alapadatbázis és az alkalmazott informatikai 
eszközök

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok elhelyezé
sével kapcsolatos adatokat két csoportra oszthatjuk: iro
dalmi adatokra, melyeket az előzetes és részletes szűrés, 
valamint objektumkijelölés során használtunk fel, és a te
repi kutatási szakaszban gyűjtött friss adatokra. A két el
térő forrásból származó adatok különböző előkészítést igé
nyelnek, de azonos felhasználási környezetbe kerülnek.' 
Irodalmi adatokat más-más adatgazdától, különböző minő
ségben és formátumban kaptunk. Az adatbázisba való be
töltést átértékelési, egységesítési folyamat előzte meg. Friss 
adatok esetében a hangsúlyt a rendszertervben megfogal

mazott elvek (T urczi G. 1994) és formalitások betartásá
ra helyeztük. A feltöltött adatbázis feladata a tények, alap
adatok egységes szemléletű archiválása, valamint származ
tatott információk és következtetések szolgáltatása.

2.1. Az adatbázis-építés elve

Az adatsort a térinformatikai piac egyik vezető ameri
kai cégének, az Intergraphnak az M GE-M GA (Moduláris 
Térinformatikai Környezet-elemzés) programcsaládja segít
ségével illesztettük az adatbázisba, következésképpen az 
adatbázisnak mind grafikus, mind pedig táblázatos része 
az MGE szabványt követi. Az adatok szerkezete és típusai 
az egyes MGE modulok és alkalmazások között átmenetet, 
nyitottságot biztosítanak. A rendszer rajzi megjelenítéshez 
csak egyszerű elemeket (pont, szakasz) használ, nem épít
kezik olyanokból, melyekről ismeretes, hogy más modulok 
futtatása során konvertálandók vagy problematikusak (ív, 
simított görbe). Az adatokat táblázatok rögzítik, melyek 
alaptípusokból (szöveg, egész szám, valós szám) épített a- 
datmezőket tartalmaznak, ami az adatsor tágabb érte
lemben vett nyitottságát is biztosítja. Az adatokat maximá
lisan osztályozzuk. Az osztályozottság a térinformatikai 
adatbázis egyik legfontosabb eleme, ez teszi lehetővé a sok
oldalú felhasználást és megjelenítést. Minden térképen 
megjelenő elem önállóan vagy logikai besorolás (tematika) 
szerint érhető el. Az elemeket a grafikában rétegeken, a 
táblázatokban pedig azonosítójuk vagy tulajdonságaik 
alapján különítjük el.

A digitális térképek adatbázis-szemléletet tükröznek. 
Ez azt jelenti, hogy a térképi intelligencia kialakítása min
den esetben felülbírálja a kartografálási szempontokat. 
Más szavakkal: a rajzi elemek elsődleges feladata a térbeli
ség kifejezése és nem annak hagyományos, jelkulcsi definí
ció szerinti ábrázolása. Például térképi megjelenítésben az 
űt két vonal közti színkitöltött sáv, a térinformatikai feldol
gozás során azonban kizárólag a tengelyvonala használha-



tó fel. A szükséges információt az osztályozottság és a kap
csolt adatbázis biztosítja, így a kartografálás egy külön 
munkafázisban elvégezhető. .

Döntő szempont volt a többcélúság megvalósítása és az 
adatismétlés elkerülése. Az adatbázis minden tematikájá
nál egyértelmű azonosításra törekedtünk. Ez azt jelenti, 
hogy a rajzi elemekhez kapcsolt adatbázis-információval 
szemben támasztott alapvető követelmény az egyedi vagy 
típus-azonosító rögzítése volt.

2.2. Az MGE adatmodell

Az MGE adatmodell az információ hierarchikus osztá
lyozását és csoportosítását biztosítja. A modell legmaga
sabb egysége a projekt, amely térképek, táblázatos adatok 
és adattípus-definíciók összessége. A következő szint a tér
képek összessége, ezt a katalógus fogja össze. A térképek 
különböző tematikus csoportokba, kategóriákba (pl. föld
tan, vízrajz) tartoznak, azonban egy térkép csak egy kate
góriába kerülhet. A térképeket a valós világ elemeinek rajzi 
megjelenítése épiti fel. Minden grafikus elem egy meg
határozott jelkulcs-osztályba (pl. tektonikai vonal, földtani 
határ, folyó) tartozik. A jelkulcs-osztály a térképi elem to
vább nem osztható tulajdonságainak összessége, melyek a 
következők: rajzi réteg, szín, vonaltípus, grafikus funkció 
(területhatár, vonalas elem stb.) és az elemet leíró adatok. 
Az adatrendszer grafikus elemeit térkép-állományok, a táb
lázatos információt relációs adattáblák őrzik. A térinfor
matikai adatbázis különböző térképein megjelenő jelkulcsi 
elemek külön-külön vagy együttesen a feladattól függő ren
dezettségben, tetszőleges kombinációban jeleníthetők meg.

Az adatbázisban az összes tematika egy kategóriába 
került, ami nem jelentett lemondást az osztályozottságról- 
Az osztályozás jelkulcsi elemek alapján történt, ennek el
sősorban technikai oka volt, ismertetése nem ennek a cikk
nek a témája. A könnyebb kezelhetőség érdekében a jelkul
csi elemek informatikai azonosítóit szigorú nevezéktan 
alapján határoztuk meg. Pl. az összes geomorfológiai téma 
„mrf_”, valamennyi vízföldtani pedig „vfd_” kezdetű azo
nosítót (tábla, adatmező neve) kapott.

A rendszerben lévő adatok legmagasabb szervezettségi 
formája a térképi elemek térbeli rendezettségét, egymás
hoz viszonyított helyzetét leíró topológia. A topológia az 
eredeti grafikához képest annyival jelent többet, hogy a 
térképi elemek geometriai helyzetét informatikai szem
pontból kezelhető formában összegzi. Ez az adatforma 
igen lényeges a térinformatikában, mert a „helyhatározós” 
(„Melyek a szomszédos, keresztező, egymást átfedő stb. 
területek?” típusú) kérdések itt fogalmazhatók meg. Ennek 
az adatformátumnak az a jellegzetessége, hogy a benne 
tárolt térképi elemek geométriai helyzetüktől függően 
örökölhetik egymás tulajdonságait, és segítségükkel új 
elemek hozhatók létre.

2.3. Az alkalmazott hardver és szoftver

Az alkalmazott szoftverek közös jellemzője, hogy az ál
taluk kezelt adatszerkezetek ipari szabvány értékűek. Az 
adatbázis két részre, rajzokra és táblázatokra, más szóval 
térképekre és térképi elemekhez kapcsolódó, leíró adatok
ra tagolódik. A rajzokat a MicroStation, a táblázatos ada
tokat egy hatékony (relációs) adatbázis-kezelő, az Oracle 
elnevezésű szoftver kezeli. Mindkettőre több alkalmazási 
család és modul támaszkodik (1. ábra).

A digitális adatok rögzítése, szerkesztése és megjelení

tése a M icroStation feladata. Az M G E-M G A  program- 
modulok az adatbázis-adminisztrációt, a térképi vonalmű 
tisztítását és a térinformatikai térképfeldolgozást végzik.

Az adatbázis-adminisztráció a rendszer adatokkal való 
feltöltését megelőző tervező folyamat. A rajzos és táblá
zatos adatszerkezet meghatározása, osztályozása és rögzí
tése képezi a térinformatikai rendszer tervét. A térképek 
feldolgozása a térinformatikai analízis, ami térképi elemek
kel való műveleteket jelent.

Az egyes modulok ill. funkciók önmagukban és egy
máshoz láncolva programozhatok. Az alapadatokból ösz- 
szetett algoritmusok futtatásával juthatunk el a kívánt ered
ményhez. A modulok egyes funkcióit maguk az adatok ve
zérlik. A feladat megoldása funkciók láncolt programozá
sát jelenti.

Fontos megjegyezni, hogy az adatbázis és a feldolgozás 
jelentős erőforrásokat igényelt, így egyszerre több Unix 
operációs rendszerű grafikus munkaállomást és 64 mega
bájt központi mémóriát kellett használnunk. A felszín 
alatti hulladék-elhelyezésre megfelelő objektumok kiválasztá
sa során alkalmazott eljárások futásideje még így is 5-6 órát 
vett igénybe (összehasonlításul: egy átlagos l:100 000-es 
földtani térkép vonalművének ellenőrzése kb. 1/4 óra).

3. Felszíni elhelyezésre alkalmas objektumok 
kiválasztása

Ez a fejezet az összetett feltételrendszer alapján történő 
objektum-kiválasztás térinformatikai modellezését ismerte
ti a felszíni elhelyezés példáján.-

A feladat legmagasabb szintű kérdése — „Melyek a fel
színi hulladék-elhelyezésre alkalmas objektumok?” — térin
formatikai rendszerben természetesen nem tehető fel. A 
„Melyek azok a kis vízvezető-képességű, homogén kőzet
testek, amelyek földrengésveszélyes zónáktól biztonságos 
távolságra és ivóvízbázisok 1 km-es körzetén kívül, kiemelt 
platón helyezkednek el?” kérdésre azonban már választ 
várhatunk.

A részletező kérdésben olyan feltételegyüttest fogalma
zunk meg, mely pozitív és negatív elemeket tartalmaz. 
Minden válasz valamilyen helyre vonatkozó információ, 
így a kérdés megfordítható. A feltételeket attól függően 
használtuk tagadó vagy állító formában, hogy melyiket le
hetett összegezésre használni. -

Általános megfogalmazásban a feladat adott felté
telrendszernek eleget tevő területkijelölés és -minősítés, 
mely a térinformatika nyelvezetére fordítva így hangzik: 
tematikus alaptérképek összetett topológiájának létrehozá
sa, szűrése, valamint szárm aztatott tematikus térképek 
előállítása.

3.1. Feldolgozási fázisok

Első lépés az adatbázis felépítése, mely magába foglalja 
az adatbázis tervezését és az adatrögzítést. Második lépés 
a feltételrendszer térinformatikai modellezése (T urczi G.
1995), melynek fő logikai egységei a következők: kizáró 
szűrés, továbbkutatható területek kijelölése, alkalmas ob
jektumok kiválasztása és az objektumok minősítése. Objek
tum alatt kis és közepes radioaktivitású hulladék elhelyezé
sére alkalmas földtani környezet értendő. Végül a harma
dik lépés a rész- és végeredmények térképi és táblázatos 
megjelenítése, valamint adatbázisba integrálása.

A feladat jelentős részét a kizárandó területek körvona



lazása képezi, amely a legkülönfélébb területi tematikák 
halmazműveleti összegzése. A kizárás után megmaradó 
területek azok, ahol alkalmas objektumokat kereshetünk.

Az alapadatoktól az eredményig számos járható út lé
tezik, ami alatt az adatok logikai csoportosítása ill. a tér
informatikai alkalmazás ütemezése értendő. A megfelelő 
módszer kiválasztása a következő tényezők függvénye: az 
aktuális szoftvermodul funkciókészlete, a szoftver doku
mentált és tapasztalt korlátái, az adatokban rejlő konflik
tushelyzetek, végül az adatok mennyiségével vagy össze
tettségével összefüggő korlátozások.

Az adatbázis feltöltését az alaptematikák, valamint a 
levezetett, ill. az eredmény-tematikák számbavétele előzi . 
meg. Figyelembe kell venni a tematikus elemek egyedi 
tulajdonságait, az adatsor értelmezési tartományát, vala
mint rajzi megjelenési típusát (területi, vonalas, pont
szerű). Ez az elemző szakasz sorsdöntő az adatbázis egé
szére nézve, hiszen ez alapozza meg az adatrendszer osztá- 
lyozottságát, az egyes tematikák hozzáférhetőségét és a fel
dolgozások hatékonyságát.

A feldolgozási folyamat a feltételrendszer térinforma
tikai megfogalmazását és alkalmazását jelenti. A feltétel- 
rendszerben érintett térképi elemek lehetnek terület-típu- 
súak (földrengések fészek-övei), vonalasak (földgáz- és 
kőolajvezetékek) vagy pontszerűek (vízadó kutak, for
rások). A vonalas és pontszerű elemekhez minden esetben, 
a területi elemekhez pedig alkalmanként 1-2 km széles 
védőzónát rendelünk. A védőzóna szélessége tematikán
ként változó, melyet az adatbázis rögzít.

A feldolgozás ütemezésének lényeges eleme a tema
tikák minden más lépést megelőző kiegészítése védőzónák
kal. Ezt követően minden tematika területi elemként kezel
hető, aminek előnye az, hogy a feltételrendszerben feltett 
kérdések halmazműveletként fogalmazhatók meg. A tema
tikákat csoportosítani kell aszerint, hogy a hulladék-elhé- 
lyezést kizárják-e vagy sem.

A feltételrendszer alkalmazásának első részeredménye 
a kizárandó területek (pl. földrengésveszélyes területek, 
vizadó kutak védett környezete stb.) meghatározása. En
nek a feldolgozási folyamatnak a célja a kizáró területi ele
mek összegzése, azaz a kizárt területek összevont halmazát 
tartalmazó topológia létrehozása (2. ábra).

Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a vizsgált 
körzeten belüli, egy adott célű lehatárolás valójában min
dig kétféle eredményt ad, egyik az állításnak-eleget tevő 
területek, másik a többi kijelölése. így a kizárandó területe
ken kívül továbbkutatható térségek vannak.

A szűrési folyamat második részeredménye a hulladék
elhelyezésre alkalmas területek (pl. platók és völgyközi 
hátak, homogén, kis vízvezető-képességű kőzettestek) kör
vonalazása. Ennél a folyamatnál közös részt kell képezni a 
különböző szempontból alkalmasnak minősített temati
kákból. A folyamat eredménye a területek összevont hal
mazát tartalmazó topológia.

A harmadik lépés a hulladék-elhelyezésre alkalmas 
objektumok kijelölése. Ez a halmaz a továbbkutatható ill. 
elhelyezésre alkalmas területek közös része. A folyamat 
eredménye a kizárt területeken kívül eső, elhelyezésre al
kalmas területek összevont topológiája.

Az utolsó fázisban a kiválasztott objektumokat minősít
jük. Ekkor az előző lépésben alkalmasnak talált objektu
mokat egyéb, minősítő jellegű tematikákkal vetjük össze. A 
felszíni elhelyezés esetében ez első közelítésben izovonalas 
vízföldtani térképekkel való összevetést jelentett.

3.2. Térinformatikai modell

A halmazok közötti műveletek színtere a topológiailag 
rendezett grafika, valamint az ahhoz kapcsolt adatbázis. A 
topológia felépítése lépésről lépésre, a tematikák egyenkén
ti hozzáadásával történik. Területi elemeknél — átfedések 
révén — a foltoknak (halmazoknak) közös részei keletkez
nek, a közös részek (részhalmazok) öröklik az alaphalma
zok tulajdonságait. A tulajdonságok a grafikához kapcsolt 
adattáblákban érhetők el. A topológiai halmazokon szűré
sek és halmazműveletek végezhetők el. A topológia segítsé
gével új térkép hozható létre pl. az azonos tulajdonságú fol
tok összevonásával.

Tekintsük példaként az általános kizáró szűrést, mely 
több tematikát foglal magában. Ezek topológiája olyan te
rületi elemeket tartalmaz, melyek az eredeti témakör tulaj
donságait fejezik ki (pl. földrengésveszélyes terület, termé
szeti érték stb.). Közös tulajdonságuk az, hogy mindegyik 
az általános kizáró szűrés eleme, következésképpen e tulaj
donságuk alapján új térkép hozható létre, amelyen a feles
legessé váló határvonalak is megszűnnek.

A fenti munkafolyamat eredményeképpen olyan térin
formatikai modell készült, amely dokumentálta a kritéri
umrendszert, valamint az objektumkijelölés alapadathal
mazát. A vizsgált körzet minden pontjáról lekérdezhető, 
hogy mely kritériumok miatt, milyen mértékben alkalmas 
vagy alkalmatlan a hulladék-elhelyezésre. A térinformatikai 
modell lehetőséget teremt további kritériumok hozzáadásá
ra vagy a feltételek dinamikus változtatására, pl. a védő
zóna mértékének növelésére vagy csökkentésére, azaz vá
laszt kaphatunk a „Hogyan változik a hulladék-elhelyezésre 
alkalmas terület határa, ha...?” típusú kérdésre.is.

4. Felszín alatti elhelyezésre alkalmas objektumok 
kiválasztása

A munkafolyamat jelentős része megegyezik a felszíni 
elhelyezésnél leírt szűréssel vagy ahhoz hasonló. A felszín 
alatti objektumok kiválasztását azonban döntően fúrásokból 
származó információ határozta meg, így ez a fejezet első
sorban a fúrási adatok feldolgozásával (C hikán G. 1997) 
foglalkozik. Bemutatjuk azt az eljárást, amelynek segítségével 
térbeli, háromdimenziós feladatokat síkokra való vissza
vezetéssel, kétdimenziós térinformatikával oldottunk meg.

A fúrásokban a hulladékbefogadásra alkalmas rétegek 
helyzetét vizsgáljuk. A kiértékelés célja olyan területek 
meghatározása, melyek feltételezhetően alkalmas objektu
mok kontúrját közelítik.

Egy-egy fúrás térképi megjelenése pontszerű. Az objek
tum-kiválasztás munkafolyamatában a fúrásokra ható
sugarat vettünk fel, így a fúrásokat hengerek modellezik, 
amelyek térképi metszete területi elem — kör. Ha a ható
sugaruk alapján a területek összeérnek, ügy összefüggő kő
zettestet tételezhetünk fel. Az összeérések pontosabb mi
nősítéséhez azonban szükség van a harmadik dimenzió, a 
mélység követésére is. Ezt a feladatot a rendelkezésünkre 
álló informatikában, amely sík térképek feldolgozására van 
felkészítve, vízszintes metszetekkel oldottuk meg.

A kutatási területen 1398 értékelhető fúrás mélyült, 
ezekből 358 harántolt hulladék-elhelyezésre alkalmas réte
get. A kiértékelési kritérium 30 m vastag, egybefüggő réteg 
megléte volt. A fúrások térbeli vizsgálatának menete a kö
vetkező volt. A. tengerszint feletti 140 méteres szintről 
indulva tsza. 172 méterig, 3 méteres léptetéssel 30 méteres



mélységközt futtatva el kellett döntenünk, mely fúrások 
tartalm aznak egy-egy intervallumban legalább 27 méter
nyi, alkalmasnak minősített réteget (pozitív fúrás), és me
lyek azok, amelyek azt bizonyítják, hogy az adott interval
lumban nincs alkalmasnak minősített réteg. Ehhez az 
alábbi definíciókat használtuk (3. ábra):
— pozitív fúrás: olyan fúrás, mely 27 méternél vastagabb 

alkalmasnak minősített réteget harántolt;
— negatív fúrás: olyan fúrás, mely nem harántolt 27 méter

nél vastagabb alkalmasnak minősített réteget;
— kedvező eset: a fúrás az aktuális mélységközben kedve

ző, ha azon belül legalább 27 méter alkalmas réteget 
harántolt;

— kizáró eset: a fúrás az aktuális mélységközt úgy harán- 
tolta, hogy abban nincs 27 méternél vastagabb alkal
mas összlet, vagy a fúrás talpa 3 méternél mélyebben 
nem alkalmas rétegben van, vagy ha alkalmas rétegben 
van, annak vastagsága a mélységköz aljáig nem éri el a 
27 métert.
A pozitív és negatív fúrások hatáskörzetét 2500 méter

nek vettük. A mélységközök léptetésével összesen 105 szin
tet vizsgáltunk, ami térinformatikai megközelítésben 
ugyanennyi különböző területi elemet tartalmazó térképet 
jelentett.

Az első feldolgozási lépésben a fúrásokat vízszintes 
irányban hasonlítottuk össze. A 105 szinttérképből egy-egy 
önálló topológia készült, amely a fúrások hatáskörzetét tar
talmazta az átfedésekkel együtt. Az átfedő pozitív területe
ket összevontuk, a pozitív területet átfedő negatív területe
ket pedig kivontuk. Pozitív és negatív fúrások átfedése ese
tén a pozitív fúrás hatáskörzete a vele közös részt alkotó 
kizáró terület miatt csökkent, új határvonalat a hatáskörök 
közös húrja alkotott. A keletkezett új térképsorozat a ked
vező eseteket, azaz az aktuális szinten hulladék-elhelye
zésre alkalmas objektumokat mutatta.

A második feldolgozási szakaszban a szinteken végig-, 
haladva az objektumok függőleges összetartozását vizs
gáltuk. Az első szintről kiindulva a szint objektumaihoz 
egyedi azonosítót rendeltünk. Egy-egy objektum az azono
sítóját minden következő szintben az előző szintben lévő 
objektumtól örökölte, ha azzal volt közös része. Az aktuá
lis szinten megjelenő új objektum szintén egyedi azonosí
tót kapott. Azt a szintet, ahol egy objektum először megje
lent és egyedi azonosítót kapott, belépési, azt, ahol meg
szűnt, kilépési szintnek neveztük.

Végeredményben a különböző szinteken lévő objektu
mok összetartozását az azonosító egyezése fejezte ki. Egy- 
egy objektum térbeli helyzetét a belépési és kilépési szint 
lehatárolása, valamint a köztes szintek körvonalainak 
összevetítése határozta meg. Mivel a szintek 30 m-es

mélységközök tetejét azonosították, a kilépési szintet úgy 
kellett, értelmezni, hogy az 27 méterrel mélyebben van. 
Hasonlóképpen az objektumok vizsgálatánál figyelembe 
kell venni, hogy az „átfedő” határvonalú induló objektu
mok a kilépés (az objektum határvonalának megszűnése) 
után még kilenc szinten keresztül nem képeznek új elemet.

Az ebben a feldolgozási szakaszban leírtak térinforma
tikai megvalósítása a topológia szintenkénti építésével tör
tént. Az egyes szinteket egy-egy ciklusban összegeztük to- 
pológiailag. Első lépésben az első és a második szintet ad
tuk össze, minden további lépésben az aktuális szintet az 
előző művelet eredményéhez adtuk hozzá. Két objektumot 
akkor adtunk össze, ha azonosítójuk megegyezett. Az egy
más fölötti szintek összeadása során az objektumok terü
lete változhatott (nőhetett). Ez akkor következett be, ha az 
adott objektumot az egymást átfedő hatáskörzetű fúrások 
nem azonos szinten harántolták. Ennek földtani magyará
zata rétegdőlés vagy tektonikus elmozdulás lehetett. Az 
objektum-térkép a mélységi elhelyezésre alkalmas kőzettes
tek felülnézeti burkolóját mutatja (4. ábra).

A leírt térinformatikai módszer korrekt, azonban figye
lembe kell venni, hogy az 1398 fúrást metsző 105 szintben 
közel harmincezer területi elem keletkezett. A leírt össze
vonások eredményeképpen 192 objektum maradt. Az 
összevonás igen kritikus körülmények között zajlott, hi
szen egy-egy fúrásban a szintek egymást tökéletesen fedték. 
A „tökéletes fedés” azonban csak elméleti, mert a 
koordináta-rendszer felbontása és a számábrázolásból ere
dő csekély eltérések miatt az egymást követő területek kis
sé eltérőek. így az összevonások során nagy mennyiségű 
„forgács” keletkezett, melynek rendszeres takarításáról 
gondoskodni kellett.

A fúrási adatok ilyen jellegű feldolgozása nem hagyomá
nyos, viszont igen hatékony eljárás. Az összetett feladatot, a 
fúrások vízszintes és függőleges irányú vizsgálatát egy
idejűleg, ciklusba szervezett alapműveletekkel oldottuk meg.

5. Következtetés

Az informatika, különösen a térinformatika igen fontos 
gyakorlati szerepe az integráció. Azokban a projektekben, 
ahol együttműködő munkacsoportok dolgoznak, csak az 
informatikai rend szigorú betartásával lehet sikerre jutni. 
A különböző szakterületekről összegyűjtött térképi adatok 
összevetése csak — átvitt és valós értelemben egyaránt — 
azonos vonatkoztatási rendszerben lehetséges. A munka 
elvégzése új informatikai módszerek kialakításához vezetett, 
s nagymértékben hozzájárult a már korábban kidolgozott 
belső szabványok újraértékeléséhez és továbbfejlesztéséhez.
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