
Bevezetés

A modellépítés célja, hogy a valóságot valamilyen szem-
pont szerint hűen tükröző rendszert alkossunk, amelyen kísér-
letezhetünk, vagy kérdéseinkre választ kaphatunk. A modell a
valóságot valamilyen attól eltérő, számunkra azonban kezel-
hető módon ábrázolja. Ez az ábrázolási mód rendszerint
valamilyen matematikai megközelítésen alapul, amely több-
kevesebb észlelhető adatra épül. A földtani modell a föld-
kéreg egy adott részletének földtani felépítését, azon belül a
kőzettestek tulajdonságát képezi le. A leképezés alapja egy
olyan adathalmaz lehet, amely a tér különböző (felszíni vagy
felszín alatti) pontjain vizsgált kőzettestet jellemzi. Ennek a
leképezési eljárásnak kétdimenziós (2D) végterméke lehet
egy térkép vagy egy földtani szelvény, amely ugyan képes
több dimenziót is kifejezni, így az időt, illetve a tér harmadik
dimenzióját, de nem helyettesítheti a háromdimenziós (3D)
modell szemléletességét és adattároló képességét.

Egy dinamikus modell szükségszerűen képes kell,
hogy legyen új adatok fogadására, feldolgozására és a kime-

neti oldalon ezeknek a módosításoknak a megjelenítésére.
Ha ezek nem teljesülnek, akkor a modell statikus. A modell
dinamikusságát és szemléletességét elsősorban a működtető
fejlesztőszoftver határozza meg.

A modell tehát két alapvető elemből épül fel: egyik a
működtető közeg (szoftver), másik a bemeneti adatbázis
(alapadatok). A 3D földtani modell kifejezés nem pon-
tosan definiált adatbázist és formalizmust takar, hanem
erős általánosítást, amelytől azt várjuk, hogy a tér egy
meghatározott részletéről folytonos információt adjon,
valamint síkok, felületek mentén értelmezhető legyen.
Bármi is legyen a felhasználás célja, az alapfeladat a tér-
rész földtani felépítésének megadása. Erre több mód is
kínálkozik, amelyek közül az egyik a voxelekből, azaz ho-
mogénnek tekinthető, szorosan illeszkedő hasábokból
építkező rendszer, ahol a hasábhoz tetszőleges információ
(kőzet és tulajdonságai) rendelhető. Pontossága a voxelek
méretétől, azaz a modell felbontásától függ. Hátránya,
hogy az észlelési pontokra vonatkozó információ nem
őrződik meg a modellben. 
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Összefoglalás

A modellépítés célja, hogy a valóságot valamilyen szempont szerint hűen tükröző rendszert alkossunk, amelyen kísérletezhetünk, vagy kérdé-
seinkre választ kaphatunk. A földtani modell a földkéreg egy adott részletének földtani felépítését, azon belül a kőzettestek tulajdonságát képezi le.
A földtani modellben szereplő adatok hierarchikusan két csoportra oszthatók: elsődleges, illetve levezetett adatokra. A modell elsődleges elemeit
a terepdomborzat adatai, a képződmények felszíni kibúvásai és a fúrási adatbázisból nyert adatok szolgáltatták. Másodlagos, azaz levezetett
adatként szerepeltek a kézzel szerkesztett mélyföldtani képződményhatárok és felületek. 

A kutatás során a térmodell építésének alapvető célja földtani kép kialakítása és a vízföldtani modellezés kiszolgálása. Ehhez a következő
alapfelületek előállítására volt szükség: terepdomborzat, alaphegység-domborzat, negyedidőszaki feküdomborzat. Az alapfelületek és a mélyföld-
tani térkép felhasználásával levezethetővé vált a felszíni földtani térkép. A fúrásokban észlelt törészónák és kőzethatárok adatai mellett a modell-
nek különböző vizsgálati módszerek eredményeire alapozott levezetett adatok (pl. feltételezett törési síkok) is részét képezték. Így sor került a
törészónák hierarchiájának meghatározására, valamint az alaphegység további tagolására, monzonitos és monzogránitos összetételű kőzettestek
lehatárolására. 



Egy másik megközelítési mód a különböző kőzettestek
elterjedési határának, felületének, illetve vastagságának
megadása. Ez a módszer az elsődleges észlelési pontokból
kinyerhető információ (térképi foltok, fúrásadatok) torzítás-
mentes, koordinátahelyes felhasználására épít. Míg az első
módszer működési elve a 2D raszteres technikáéval analóg,
addig a második a 2D vektoros ábrázolás technológiai elveit
követi.

A földtani modell adatbázisa fúrásokra, felszíni és
mélyföldtani térképekre és szelvényekre épül, konkrét meg-
valósítása az alkalmazói szoftver függvénye.

A következőkben a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely
felszíni földtani kutatása során felépített földtani térmodellt
és a levezetett térképeket vesszük szemügyre.

A kutatás során a térmodell építésének alapvető célja
földtani kép kialakítása és a vízföldtani modellezés kiszol-
gálása. Ehhez a következő alapfelületek előállítására volt
szükség:

— terepdomborzat,
— alaphegység-domborzat,
— negyedidőszaki feküdomborzat.
A kőzettestek törésekkel és vetőkkel történő leha-

tárolása, valamint az alaphegység kőzeteinek elkülönítése
és elterjedésük lehatárolása már összetettebb feladat, ami-
hez az alapfelületek nyújtanak hátteret. A következőkben a
modell adatszerkezetének áttekintése után először az egyes
felszínek előállításának folyamatát mutatjuk be, majd a tema-
tikus topológiák előállításának ismertetése következik. A
modellanalízis és a törészónák elemzése, bár szorosan kapcso-
lódott az előzőekhez, független modellezési környezetben
zajlott.

A modell adatszerkezete

A 3D földtani térmodell nemcsak a földtani struktúrák
megértését, hanem a különböző kutatási területek adatainak
szintetizálását is szolgálta. Ennek következménye, hogy a
modellnek adattároló szerepet is be kellett töltenie, ami azt
jelentette, hogy az elemezni, feldolgozni kívánt objektumok
x, y koordinátáin túl azok z magassági értékei is geometriai
térben és nem leíró attribútumként (tulajdonságként) szere-
peltek. A 3D modelltér megfelelt az EOV geodéziai térnek.

A beérkező adatok a földtani kutatás változatos jellege
miatt igen eltérő formátumúak voltak. Ugyanez vonatkozott
a kimenő adatokra is. Ahhoz, hogy az adatok a modellezési
környezeten belül egységesen kezelhetőek legyenek, azokat
nemcsak az adatforrásuk, hanem keletkezésük szerint is
osztályoztuk. 

A földtani modellben szereplő adatok hierarchikusan
két csoportra voltak oszthatók: elsődleges, illetve levezetett
adatokra. A modell elsődleges elemeit a terepdomborzat
adatai, a képződmények felszíni kibúvásai és a fúrási adat-
bázisból nyert adatok szolgáltatták. Ezekből becslési eljárá-
sok során álltak elő a levezetett adatok. Az így keletkezett
pontokat újabb, nagyobb prioritású adattal (pl. újabb fúrási
adat) felül lehetett írni (ALBERT 2003a). Másodlagos priori-

tású, azaz levezetett adatként szerepeltek a kézzel szer-
kesztett képződményhatárok és felületek is (BALLA et al.
2003). 

Feldolgozási szempontból az adatok geometriája döntő
fontosságú. A modell folytonosságát a felületek biztosítják,
ezek alapjául pontszerű vagy vonal menti ismeretek szolgál-
nak. Feldolgozásuk 3D szerkesztő és térinformatikai esz-
közökkel történik. 

A felületépítés általános menete

A felületek felépítése és adatszerkezeti modelljének is-
merete elkerülhetetlenül szükséges a modellen elvégezhető
elemzések, a modell korlátainak megértéséhez. Egy-egy
felület a jelenlegi vagy valamely ősföldrajzi domborzatot
modellezi. 

A felületépítés általános menetét a terepdomborzat fel-
dolgozásán keresztül mutatjuk be. A domborzatépítés alap-
vető feltétele, hogy a domborzati elemek jellemző pontjait,
azok térbeli koordinátáinak ismeretében, egy 3D rendszerbe
töltsük. Ez történhet táblázatból begépelve vagy auto-
matikusan, helymeghatározó eszközökkel (pl. GPS, mé-
rőállomás) gyűjtött adatok beolvasásával. Gyakori és a jelen
munkában is alkalmazott módszer a szintvonalak és magas-
ságpontok kalibrált térképlapokról történő digitalizálása, il-
letve a már meglévő digitális szintvonalrajz megfelelő ele-
mének a hozzá tartozó magassági értékre való mozgatása.
Az elkészített 3D szintvonalrajzot adatbázisba kellett im-
portálni, amelybe a szintvonalak töréspontjainak értékein
kívül egyéb jellemző — az interpolációt módosító — dom-
borzati elemek (pl. alappont, csúcs, vető, törésvonal, árok,
sík terület stb.) x, y, z értékei is bekerültek. Nagyon lényeges
volt ebben a stádiumban a bevitt adat minősítése, ugyanis az
interpoláció során másként kellett figyelembe venni az
ezeket leíró adatsort. A feldolgozás teljes menetét az 1. ábra
szemlélteti.

A felszínek tárolása, ábrázolása kétféle módon történ-
het, az adatformátum azonban döntően meghatározza a
további felhasználás lehetőségét.

A TIN-modellben (Triangulated Irregular Network:
szabálytalan háromszögháló), a szintvonalak töréspontjait
és egyéb bevitt, meghatározott magassági értékű pontokat
térbeli háromszögek csúcspontjaiként értelmezve, a prog-
ram egy szabálytalan térhálót alakít ki, amelynek geo-
metriája a valódi felszínhez közelít. A TIN-modellben az ál-
tala lefedett terület bármely pontjának magassági értéke
meghatározható a rá merőleges egyenes és a pontot fedő
TIN-háromszög metszéspontjának meghatározásával. A
TIN-modell előnye, hogy minden eredeti bevitt adatot meg-
tart.

A rácsháló-modell (grid) egy szabályos, térben elhe-
lyezkedő, sorokból és oszlopokból álló hálófelület, amely
meghatározott kiterjedéssel (dimenzió) és tájolással (orien-
táció) rendelkezik. Kiterjedését a sorok és oszlopok száma,
valamint azok szélessége határozza meg. Tájolása a háló
egy kiemelt pontjának (pl. bal felső sarokpontjának) va-
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lamely koordinátarendszerben megadott helyével, illetve
esetleges elforgatási szögével történik. A kiemelt pont koor-
dinátáinak és a kiterjedés paramétereinek alapján a rácsháló
többi pontja is tájoltá válik. A 3D rácshálómodellben a sorok
és oszlopok metszéspontjai a bemeneti adatokból interpolá-
cióval állíthatók elő. A bemeneti adatok megfelelnek a TIN-
modell szabálytalan elhelyezkedésű pontjainak. A sorok és
oszlopok közti távolság a modell felbontását adja meg.

A rácshálómodell előnye, hogy egymással fedésben
lévő, azonos felbontással rendelkező felületek rácspontjai
között matematikai műveleteket végezhetünk el (pl. ösz-
szeadás, kivonás), ami lehetővé teszi különböző származta-
tott felületek létrehozását. A rácshálókkal végzett számítá-
sokhoz konstansok használhatók fel, továbbá a műveletek
végrehajtása feltételekhez köthető. A felületmodellekkel
végzett műveletek közé tartozik a keresztszelvények és
határfelületek szerkesztése, amelyet különböző szoftverek
más-más mértékben támogatnak.

A gondosan elkészített rácshálómodellből kartogra-
fálásra alkalmas izovonalas térkép állítható elő, vagy külön-
böző megjelenítésben folytonos árnyékolt felületek generál-
hatók.

Összefoglalva elmondható, hogy a modellépítés első
lépése a különböző forrásból származó adatok osztályozása
és a feldolgozó környezetbe való betöltése. A következő
lépés a TIN-modell, és végül az ebből képezhető rácsmodell
előállítása, amely alkalmas a felületek közötti műveletek
elvégzésére is.

Az alapfelületek előállítása

A terepdomborzat a földtani térmodell felső leha-
tárolása, s egyben a legpontosabban ábrázolható elsődleges
felület. Fontos bemenő adata a vízföldtani modellnek, a
töréses övek analízisének, illetve az alaphegység felszín- és
a negyedidőszaki üledékek feküdomborzata alapján szer-
kesztett földtani térképnek

Kiindulási alapul a Földmérési és Távérzékelési Intézet
(Fömi) 1:10 000-es méretarányú topográfiai térképeinek
nyers, 3D domborzatrajza szolgált, ahol a szintvonalak 2,5
m-es alapszintközzel szerepeltek. Rendelkezésre álltak a
völgyi keresztszelvény-bemérésekből származó pontok és
az azokból levezetett részletesebb (0,5 m-es szintvonal-
sűrűségű) domborzatrajzok. Az eredeti szintvonalrajz pon-
tossága ±83 cm, a bemért völgyekben ±17 cm. A munka első
fázisában e két modellt szerkesztettük össze. Problémát a
két domborzatrajz felbontásbeli különbsége, illetve a szint-
vonalak 1:10 000-es méretarányhoz igazított, generalizált
rajzolata jelentett.

A következő lépésben a terepidomok környezetének
pontosítására került sor. Mivel a Fömitől beszerzett dom-
borzatrajz nem tartalmazta az egyéb terepidomokat (lesza-
kadás, vízmosás, útbevágás, töltés stb.), ezeket is hozzá kel-
lett szerkeszteni a modellhez (2. ábra). A nagyobb pontosság
érdekében ezeket a morfológiai elemeket is szintvonallal raj-
zoltuk meg. Alapul az 1:10 000-es méretarányú topográfiai

térkép szolgált. A szoftverek lehetőséget adtak volna a te-
repidomok idomrajzának közvetlen bevitelére is, ezzel a
módszerrel azonban nem feleltek volna meg a 2 m-es fel-
bontásnál elvárható pontossági paramétereknek.

A szintvonalrajz mellett, a modell pontosságának nö-
velése érdekében, bemenő adatként szerepeltek a völgytal-
pak szintvonalai is, amelyek segítségével megelőzhetőek
voltak az interpolációs eljárás során a domborzatmodellben
helyenként megjelenő, nem létező völgytalpi „gödrök”. A
vízfelületek egységes, vízszintes felületként való értelme-
zése miatt azok területét ki kellett zárni az interpolációból,
így kontúrvonalaik is bekerültek a modellbe. 

A területet több részre osztottuk annak érdekében, hogy
a feldolgozás folyamatát felgyorsítsuk. Minden nagyobb
munkafázist ellenőrzés követett, amelynek célja a rajzi hi-
bák, a rossz magasságra került szintvonalak, a vonalszaka-
dások stb. kiszűrése volt. A munkafolyamat során ezeken
kívül a külön feldolgozott részek egymáshoz illesztését is
ellenőrizni kellett. 

A feldolgozás utolsó szakaszában a pontosított szint-
vonalrajzból TIN-modell készült, majd ebből lineáris inter-
polálással egy 2×2 m-es rácspontsűrűségű grid, azaz rács-
hálómodell. Ezt az értéket az határozta meg, hogy ennél
rosszabb felbontás esetén a modellből — részlegesen vagy
teljesen — eltűnnek a szűkebb völgyek, vízmosások, út-
bevágások stb., illetve ennél jobb felbontás előállítása már
jelentős időnövekedéssel járt volna, mivel a szükséges szá-
mítások mennyisége exponenciálisan nő. A modell területe
4501×4001 = 18 008 501 pixel, ami 72 km2-t tesz ki.

A levezetett felületek közül elsőként az allúviummodell
készült el. Az allúviummodell alapja a Dudko A. által fúrási
adatokból szerkesztett vastagságtérkép volt, amelynek 0
vastagságot jelölő szintvonala egyben az elterjedés határá-
nak felelt meg. Ennek digitális feldolgozása egy 1 m-es
szintvonalközű izovonalas térképet eredményezett, amely-
ből vastagságmodell készült, előbb TIN, majd 2×2 m-es
rácspontsűrűségű térhálószerkezetben. Ezt kivonva a dom-
borzatmodellből, előállt az allúvium fekümodellje.

Az alaphegység-domborzat modelljének kiindulási
alapja a Balla Z. által 10 m-es alapszintvonalközzel készí-
tett ősföldrajzi domborzat volt. Az izovonalas térkép
szkennelése és digitalizálása után az alapszintvonalközt
2,5 méteresre kellett sűríteni, hogy a kapott felület egyen-
letesebb legyen. Az alapadatok ellenőrzése hasonlókép-
pen zajlott, mint a terepdomborzat-modellnél. A 3D vonal-
műből a terepdomborzat-modellel megegyező felbontású
és elhelyezkedésű TIN-, majd rácshálómodell készült. Az
alaphegység-domborzat felszínmodelljének és az allúvi-
umfekü-modellnek a terepdomborzattal vett metszésvo-
nala az alaphegység felszínre bukkanásának vonalát ké-
pezte (3. ábra). Ez helyenként eltért a már ismert és rög-
zített felszíni kibúvásoktól. Az eltérések javítása a kiin-
dulási szintvonalrajzon történt úgy, hogy a szintvonalrajz
helyi módosításával az elméleti (ősföldrajzi) felszínt emel-
tük vagy süllyesztettük. Az új szintvonalrajzból ismét rács-
hálómodell épült. Ez az iteráció addig tartott, amíg az
eltérés kisebb nem lett, mint ±80 cm. A kapott rácsháló-
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modellből a következő: algoritmussal állítottuk elő az
alaphegység domborzati modelljét:

ha 
AHO ≥DTM, 

akkor
AHF = DTM – ALV,

ha 
AHO < DTM, 

akkor
AHF = AHO, 

ahol 
DTM — a terep domborzata,
AHO — az alaphegység ősföldrajzi domborzata,
AHF — az alaphegység domborzata,
ALV — az allúvium vastagsága (az elterjedési határon kívül
a teljes modellterületen 0 vastagságértékkel szerepel).

A negyedidőszak feküfelszíne három modellezhető egy-
ségből állt: a közvetlenül az alaphegységre települő miocén,
pannóniai és negyedidőszaki üledékek elterjedési területé-
ből. A miocén és pannóniai üledékek elterjedési és vastag-
ságtérképeiből indultunk ki, amelyeken a szintvonalak sűrű-
sége 10 m volt. Az alaphegységfelszínhez hasonlóan itt is
sűríteni kellett a szintvonalrajzot, és az ellenőrzés is hason-
lóan történt. Külön-külön készültek el a miocén és a pannó-
niai TIN-, illetve rácshálómodellek, mivel ezek képződ-
ményei egymástól függetlenül települnek az alaphegységre.
Az így kapott vastagságmodell és az elméleti alaphegység-
felszínmodell összeadásával keletkezett a negyedidőszaki
üledékek elméleti fekümodellje. 

Ennek algoritmusa a következő volt:

NFO = AHO + MPV, 
ha  

NFO ≥DTM, 
akkor

NFF = DTM – ALV,
ha  

NFO < DTM, 
akkor

NFF = NFO,
ahol 
MPV — alsó-miocén és pannóniai üledékek vastagsága,
NFO — negyedidőszaki feküdomborzat az alaphegység ős-
földrajzi domborzata mentén,
NFF — negyedidőszaki feküdomborzat az alaphegység ős-
földrajzi domborzatánál mélyebb helyzetben. 

Valamennyi felszínből a térképek számára kartografált
10 m-es szintvonalrajz készült. A képződményhatárok fel-
színre bukkanásának vonalai szintén felkerültek a térképekre.

A felszíni földtani térkép építése 

A fentiek alapján tehát három független, térben egy-
mást kiegészítő alapfelszín áll rendelkezésre: a terepdom-
borzat (DTM), az alaphegység-domborzat (AHF) és a ne-
gyedidőszaki feküdomborzat (NFF). A felszínek a modell

alapvető építőelemei, s noha a modellépítés fő célja a vízföld-
tani viszonyok és ezzel összefüggésben a töréses zónák elem-
zése, alkalmas arra, hogy származtatott földtani térképet
generáljunk felhasználásukkal. Ehhez 3D és térinformatikai
eszközök összehangolt alkalmazására van szükség. 

Esetünkben a 3D műveletek színtere a sorokból és oszlo-
pokból felépülő szabályos rács, ahol a feldolgozás ún. raszte-
res technikára épül. A végső kimeneten térinformatikai fel-
dolgozásra alkalmas — vektoros — vonalmű, azaz szintvonal-
rajz, területhatároló elem kell, hogy megjelenjen. A raszteres
és vektoros adatformátumok között konverziót hajtunk végre.

A térinformatikai műveletek színtere a topológia. A
topológia a digitális térkép olyan adatformája, ahol a grafikus
objektumok térben rendezettek, és a szokásos halmaz-
műveleti operátorok mellett ún. térbeli operátorok is megje-
lennek (TURCZI 2001). A térbeli operátorok helymeghatározó
kifejezések (pl. hol találhatók az A tulajdonságú térképi ele-
mek azon részei, amelyek a B tulajdonságút érintik, átfedik,
tartalmazzák stb.). A topológia építőelemein, a grafikus ob-
jektumokon tehát halmazműveletek hajthatók végre. A műve-
leteket szűrésnek vagy topológiai lekérdezésnek nevezzük, s
azok kötött nyelvtanú parancsok formájában adhatók meg,
amelyek végrehajtási eredménye ismét egy topológiailag ren-
dezett tematikus vonalmű vagy térkép. A topológia másik
fontos tulajdonsága, hogy a fedésben lévő tematikák öröklik
egymás tulajdonságát (pl. ha az A formációt B típusú vető
metszi, akkor a vető is A tulajdonságú is lesz, azaz tudható
lesz, mely formációt harántolja).

A következőkben tekintsük át a 3D eszközök és a térin-
formatika eredményeit összehangoló műveletsort, amely-
nek során alapadatokból szerkesztett földtani térképet állí-
tottunk elő.

Első lépésben, 3D környezetben, a jelenlegi terepdom-
borzat és az ősföldrajzi felszínek közötti műveletekkel az
egyes földtani egységek felszínre bukkanási sávja állt elő. 

Vizsgáljuk az alaphegység felszínre bukkanásának, ki-
ékelődésének vonalát (AHK), illetve a negyedidőszaki fekü
kiékelődésének vonalát (NFK), amelyek a következő, 3D fel-
színek között értelmezett művelettel állíthatók elő. 

DTM – AHF →AHK,

DTM – NFF →NFK.

A terepdomborzat és az ősföldrajzi felszínek metszés-
vonala 3D térgörbe, felülnézeti képe zárt görbéket, azaz terü-
leti elemeket alkot. Ha figyelembe vesszük az allúvium-elter-
jedési kontúrt (ALK), a három egymásba ágyazott terület a
földtani térképen a negyedidőszaki, a pannóniai–alsó-miocén
és az alaphegységi képződmények felszíni elterjedését jelöli
ki.

Második lépésben térinformatikai eszközökkel a fel-
színi földtani térkép előállítására került sor. Az alaphegység
és a negyedidőszaki fekü felszínén lévő kőzetek elterjedését
fúrási adatok alapján Balla Z. szerkesztette meg. A térinfor-
matikai feldolgozás alapja a komplex topológia volt, ame-
lyet esetünkben a következő tematikák építettek fel:

— az alaphegység mélyföldtani képe (AMK) — lehatá-
rolt kőzettestek terület típusú ábrázolással, telérek vonalas
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ábrázolással,
— a negyedidőszaki fekü mélyföldtani képe (NMK) —

lehatárolt kőzettestek terület típusú ábrázolással, 
— az alaphegység felszínre bukkanási vonala (AHK) —

zárt terültek,
— a negyedidőszaki fekü felszínre bukkanási vonala

(NFK) — zárt területek, 
— az allúvium elterjedési határa (ALK) — zárt terü-

letek. 
A topológiát tehát öt területi és egy vonalas elemből

(telérek) építkező tematika építi fel. A topológián elvégzett
műveletek a következők (4. ábra):

Az alaphegység és a negyedidőszaki fekü felszínre
bukkanása, valamint az allúvium-elterjedési területek unió-
ja a negyedidőszaki üledékek elterjedési területét (Q) és
egyben a negyedidőszaki üledékekkel nem fedett kiegészítő
területet (NQ) állítja elő:

AHK + NFK + ALK →Q/NQ. 

A pannóniai üledékek felszíni elterjedése (NFE) a ne-
gyedidőszaki üledékekkel nem fedett terület és az allúvium,
valamint az alaphegység felszíni elterjedésének különb-
ségéből képezhető: 

NQ – (AHK + ALK) →NFE.

Az alaphegységi képződmények felszíni elterjedése
(AHE) a negyedidőszaki üledékekkel nem fedett terület és
az allúvium, valamint a negyedidőszaki fekü felszíni
lehatárolásának különbségéből képezhető.

NQ – (NFK + ALK) →AHE. 

Az alaphegységi képződmények felszíni tagolása
(AFE) az alaphegységi mélyföldtani kép és a felszíni elter-
jedés közös része. A térkép ezen elemei ún. térbeli operátort
alkalmazva állíthatók elő: 

AHE, ahol AMK-t „TARTALMAZ”, →AFE. 

Az eredmények összevetése az észlelési térképpel rá-
mutat a modell hibáira, azaz a felszíni észlelésekből, a fúrási
rétegsorokból következtetett információ és a szerkesztett
térkép ellentmondásaira. 

A 3D felületmodellek térinformatikai műveletekkel,
Intergraph technológiára támaszkodva készültek el.

Modellanalízis, töréses övek elemzése

A kutatás előrehaladtával bővülő adatbázisok változá-
sait a modellezett földtani objektumoknak is követniük kel-
lett, hogy azokat fel lehessen használni egy előzetes földtani
kép megalkotásánál, aminek következtetései visszahatottak
magára a modellre is. A modellanalízis tehát egy többlép-
csős folyamat, amelynek minden fázisában nélkülöz-

hetetlen követelmény a modell adatainak naprakészsége. A
modellanalízis fázisában a matematikai módszerekkel ko-
rábban létrehozott alapfelületek (l. feljebb) már adatbázis-
ban tárolt adatként szerepeltek, amelyek igény szerint
meghatározott területre megjeleníthetőek (5. ábra), illetve
az automatikusan létrehozható, tört nyomvonalú szelvé-
nyeken feltüntethetőek voltak.

A fúrásokban észlelt töréses övek és kőzethatárok
(monzogránit és monzonit között) magas prioritású adatai
mellett a modellnek (BALLA et al. 2003) különböző vizs-
gálati módszerek eredményeire alapozott levezetett adatok
(pl. feltételezett törési síkok) is részét képezték.

A modellben 176 fúrás (beleértve a ferdefúrásokat is)
egyszerűsített rétegsora szerepelt koordináta- és mérethelye-
sen. Az egyszerűsítés eredményeként három képződménytí-
pust különítettünk el: monzogranitoid, monzonitoid és  üledé-
kes képződmények. A fúrások részletes rétegsorát attribútum-
adatként csatoltuk a modelltér megfelelő pontjaihoz.

Mivel a fúrásban észlelt törészónák iránya ritkán volt
meghatározható, azok modellezése másodlagos informá-
ciókon, köztük vízföldtani adatokon alapult. Az egyedi
törésmodellek (síkok) a fúrási rétegoszlopok észlelési pont-
jaihoz kötődtek, és előállítási módjuk alapján három típusba
voltak sorolhatók: 

a) egy észlelési ponton, adott dőléssel és azimuttal
megadható síkok; 

b) két észlelési ponton, adott dőléssel és dőlésiránnyal
megadható síkok; 

c) három észlelési ponttal megadott síkok. 
A töréses övek vastagságát az érintett fúrásokban ész-

lelt átlagértékekkel adtuk meg. A feltételezett töréses övek,
amelyeket közvetett információ alapján jelöltünk ki, ugyan-
ilyen módon kerültek a modelltérbe, de vastagságukat 1 m-es
értékkel adtuk meg. 

Az előzetes földtani értékelés alapján sok esetben mó-
dosítani kellett a töréses övek paramétereit. Ezeket az érté-
keket táblázatban rögzítettük és hozzáadtuk a modellhez.
Az értékek változtatásával az öveket jellemző objektum
paraméterei is változtak. A változtatások mértékét és jel-
legét a modell vizuális értékelése során határoztuk meg.

Ezt követően került sor a töréses övek hierarchiájának
meghatározására, majd az alaphegység további tagolása
következett monzonitos és monzogránitos összetételű kőze-
tekre. A kőzethatárok definiálása a viszonylag sűrű fúrás-
hálózat ellenére kézi szerkesztéssel történt, mivel a tisztán
matematikai modellek félrevezető eredményt adtak volna a
térrészt átszelő törészónák miatt. A képződmények határ-
felületének szerkesztésekor a modellből származtatott elő-
zetes földtani értelmezés képezte a kiindulási alapot. Az inho-
mogén kőzettestek ilyen módon történő tagolásához komplex
szerkezetföldtani ismeretek is szükségesek, amelyek akkor
érvényesíthetők, ha a vizsgálatot végző szakértőnek lehe-
tősége van a 3D modell térbeli tanulmányozására.

A modellanalízishez használt szoftverkörnyezet kivá-
lasztása során fontos szempont volt tehát, hogy szabadon
lehessen mozogni a modelltérben, illetve tetszőlegesen beál-
lított nézőpontból lehessen szerkeszteni az objektumokat.
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Figyelembe kellett venni továbbá, hogy már az előzetes elem-
zés adatainak is gyorsan és megfelelő formában el kellett jut-
nia a felhasználókhoz (hidrogeológus, geofizikus, tektonikai
stb. szakemberek). A kimenő adatok legtöbb esetben ASCII
formátumú AutoCAD cserefájlok (dxf) voltak, de sok esetben
nyomtatott, méretarányhelyes vízszintes földtani metszetek
és tört nyomvonalú földtani szelvények (6. ábra) kerültek a
felhasználókhoz (BALLA et al. 2003).

A kiválasztott fejlesztőszoftver (Autodesk Land Desktop
3) lehetőséget adott a modellezni kívánt felületek interaktív
szerkesztésére, illetve módosítására újabb adatokkal; továbbá
lehetővé tette a felhasználók számára, hogy a 3D modellt tet-
szőlegesen forgathassák, a felületek megjelenítését, illetve
lehántolását igény szerint módosíthassák, valamint szelvé-
nyek, tömbszelvények nyomvonalának szabad megválasztá-
sával segítsék elő a terület földtani felépítésének jobb megis-
merését. A nézőpont tetszőleges megválasztása, valamint a
modelltérben történő szabad mozgás miatt jelentősen kö-
nyebbé váltak a szerkesztési feladatok a 3D geodéziai térben.
A modell részletessége felhasználói beállítás függvénye, de
célszerű volt úgy megválasztani, hogy alkalmazkodjon a
beérkező adatok pontosságához, ami jelenleg milliméteres
nagyságrendű (ALBERT 2003a).

Látható tehát, hogy az adatok beillesztése és a model-
lezés, amely mintegy 72 km2 terület felszíni és felszín alatti
képződményeit dolgozta fel, két egymástól elválaszthatat-
lan, párhuzamosan zajló folyamat. Ezekkel szintén párhu-

zamosan zajlott a szerkesztés alatt álló modell előzetes
elemzése is, amit elősegítettek a modellben kijelölt tömb-
szelvények, tetszőleges irányú és nyomvonalú szelvények,
illetve az adott tengerszint feletti magasságban képzett
vízszintes földtani metszetek. Ezek mentén tanulmányoz-
hatók és esetenként módosíthatók voltak a modellezett
felületek és törések, amit a rugalmas szerkezetű, dinamikus
3D modell tett lehetővé.

Összefoglalás

Az előző fejezetekben a földtani térmodell építésének
célját, adatszerkezetét és tulajdonságait vázoltuk. Bemu-
tattuk, hogy az alap- és szerkesztett adatok felhasználá-
sával új, származtatott információ állítható elő. Noha a fel-
adat konkrét szoftverek felhasználásával valósult meg, ál-
talános megfogalmazásban vázoltuk a 3D szerkesztő esz-
közök és a topológiára épülő térinformatika alkalmazását.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a felépített modell olyan
interaktív és vizuális munkára ad lehetőséget, amely hagyo-
mányos eszközökkel nem, vagy csak nehezen végezhető
el. A modell egyben különféle térképi és táblázatos ada-
tokat integrál, eközben elvégezhető a modellalkotó elemek
ellenőrzése a kimutatható ellentmondások feloldásával. A
modell fejlődéséhez hozzájárul a levezetett adatok be-
épülése. 
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