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Bevezetés

Az épületinformációs modellezés 
alapgondolata nem új keletű, egészen 
az 1970-es évekre visszavezethető 
(Eastman et al. 1974), míg a jelenleg 
is alkalmazott „Building Information 
Modeling - BIM” elnevezés 1992 jelent 
meg először (Nederveen és Tolman 
1992). Rohamos fejlődésnek azonban 
csak az elmúlt 10-15 évben indult, ez 
idő alatt a témával foglalkozó szakem-
berek különböző módon fogalmaz-
ták meg a BIM jelentését. Az Amerikai 
Egyesült Államokban kezdődtek meg 
legkorábban a BIM-mel kapcsolatos 
munkálatok, például a szükséges sza-
bályozási keretek kidolgozása. A követ-
kező definíciót fogalmazták meg: Az 
épületinformációs modellezés olyan 
gazdasági folyamat/eljárás, amely célja 
az épület teljes életciklusának támoga-
tása a tervezéstől kezdődően az építé-
sen keresztül az üzemeltetésig. A BIM 
lehetőséget biztosít minden résztvevő 
számára, hogy hozzáférhessen a szük-
séges információkhoz technológia- és 
platformfüggetlenül (National BIM 
Standard). Tehát az épületinformációs 
modellezés egy olyan üzleti folyamat, 
amely biztosítja:

 – az épület teljes életciklusának nyo-
mon követését egy rendszerben (1. 
ábra),

 – az épület „életéhez” kapcsolódó 
résztvevők kommunikációját és 
koordinációját,

 – az épülethez kapcsolódó összes 
információ egy közös rendszerben 
történő kezelését.

A BIM-eljárás által biztosított egysé-
ges keretek előnyei közé sorolható, 
hogy már a tervezés korai fázisaiban 
felszínre kerülnek az olyan ütközések, 
amelyek az egyes szakágak közötti kom-
munikációs problémákra vezethetők 
vissza. Ezek időben történő orvoslása 
jelentős költségmegtakarítást eredmé-
nyez, nem kell utólagos helyszíni átala-
kításokat végezni (2. ábra).

Az ütközésvizsgálatok során felme-
rült szükséges módosítások az épü-
let összes kapcsolódó tervanyagán 

egy lépésben érvényesíthetők. A kivi-
telezések megkezdéséhez elenged-
hetetlen konszignációk készítéséhez 
helység- és anyagkimutatások segítsé-
gével biztosítható, hogy nem marad ki 
egyetlen elem sem. BIM-modell alkal-
mazása esetén a művezetői munkák is 
jelentősen leegyszerűsödnek, hiszen 
nem szükséges nagy méretű nyom-
tatott tervanyagokon keresni az épü-
let aktuális építési szakaszában rele-
váns részleteket. Az ütközésvizsgálat 
egy másik aspektusa, hogy a kivitele-
zés során az azonos területeket érintő 
munkálatok időben elválaszthatók. 
Az üzemeltetési feladatokat megköny-
nyítheti, ha a modellben elérhetők az 
egyébként nehezen megközelíthető 

épületelemek (pl. gépészeti rendszer), 
és az azokra vonatkozó paraméterek 
egy esetleges csere vagy javítás során. 
A BIM-modellek segítségével lehető-
ség nyílhat az okos épületek kialakítá-
sára is, például a világítás, légkondici-
onálás automatizálása során.

Az eljárás hátrányaként említhető a 
jelenleg még magas bekerülési költség; 
új számítógépes környezetek kiépítése, 
megfelelően képzett szakemberek 
alkalmazása, valamint a modell kiala-
kításának költségei. Azonban a fejlődés 
a BIM irányába mutat; nagyobb beruhá-
zások esetében, mint irodaházak, gyá-
rak, oktatási létesítmények, repterek 
stb. már bizonyos szintű BIM alkalma-
zása követelmény.

BIM modellezés lézerszkennelés támogatásával
Somogyi Árpád–Lovas Tamás

1. ábra. Építmények életciklusa a BIM tükrében. (http://www.cadbim3d.com) alapján

2. ábra. Budapest, M4 metró, Móricz Zsigmond körtéri állomás  
kivitelezési problémája és annak orvoslása
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A térinformatika és a BIM

A térinformatika, mint a „térbeli 
információk elméletével és feldol-
gozásuk gyakorlati kérdéseivel fog-
lalkozó tudomány” (Detrekői és 
Szabó 2002) a BIM-modellezés szer-
ves részének tekinthető, hiszen ezen 
modellek alkotóelemei mind hely-
hez kötött adatokkal rendelkeznek. 
Fontos feladat ezen elemek egy közös 
adatbázisban történő kezelése, és az 
azokon végrehajtandó elemzések 
támogatása.

Manapság egyre növekvő igény 
jelentkezik a BIM-modellek GIS-
rendszerekkel történő integrálására, 
erre reagálva egyes cégek és szövetsé-
gek megkezdték a szükséges környe-
zetek kialakítását (Kuehne, Andrews 
2016). Az így létrejövő egységes rend-
szerek elősegíthetik az okos városok 
(smart city) kialakítását, ezáltal növelve 
az életszínvonalat, a környezettuda-
tosságot, valamint a városmenedzse-
lési feladatok hatékonyságát. Az egyes 
építmények a már meglévő külön-
böző hálózatok (út-, vasút- és közmű-
hálózatok stb.) figyelembevételével 
tervezhetők.

A földi lézerszkennelés 
(TLS) és a BIM

Az elmúlt években az adatgyűjtésben 
megfigyelhető a paradigmaváltás: a 
diszkrét pontok mérése mellett a gya-
korlatban is elterjedtté váltak a felü-
letjellegű adatnyerést alkalmazó tech-
nikák (lézerszkennelés, képpontalapú 
térrekonstrukció). Olyan esetekben, 
amikor nincs szükség nagy pontos-
ságú mérésekre (elegendő a 0,5-1 
cm-es nagyságrendű pontosság), de 
fontos a terület részletes felmérése, 
a földi lézerszkennelés versenyképes 
eljárás lehet a hagyományos geodéziai 
eljárásokkal szemben vagy azok mel-
lett. Felületjellegű adatnyerés esetében 
olyan geometriai adatok is kimutatha-
tók, amelyek egyéb eljárással nem vagy 
nehezen, például a falakban, mennye-
zetekben tapasztalható egyenetlensé-
gek (3 ábra). Természetesen a jól gene-
ralizálható környezetek esetében a 
felmérés diszkrét pontok meghatáro-
zásával továbbra is gazdaságos és haté-
kony eljárás.

Lézerszkenneléssel a terepen töl-
tött idő lecsökkenthető, ez forgalmas 
területeken jelentős előny, azonban az 
irodai munka a hagyományos eljárá-
sokhoz képest nagyobb, a begyűjtött 
adatok feldolgozása 5-10-szeres idő-
ráfordítást igényel feladattípustól (a 
végtermék jellegétől) függően. Több 
lézerszkennelési álláspont adatállo-
mányainak összeillesztésével az egyes 
álláspontokról nem látszó, azaz kita-
kart területek mérete csökkenthető. 
A transzformációs paraméterek szá-
mításához diszkrét pontokat, dedikált 
objektumokat, vagy a teljes pontfel-
hőt felhasználó félautomatikus eljá-
rásokat alkalmazhatunk. Amennyiben 
a felmérés során képek is készültek 
az egyes álláspontokból, azok segít-
ségével a pontfelhő kiszínezhető. A 
földi lézerszkenneres felmérések jel-
lemző végterméke lehet pontfelhő, 
felületmodell vagy akár vektoros 
modell is.

Rekonstrukciós és felújítási mun-
kálatok során a tervek hiányossága-
inak vagy teljes hiányának követ-
keztében az egész terület felmérése 
szükségessé válhat; erre a földi 
lézerszkennelés kézenfekvő megoldás 
lehet. A műszerből származó pontfel-
hők előfeldolgozás (illesztés és adat-
konverzió) után a BIM modellező prog-
ramba importálhatók, ahol azokon 
mérések végezhetők, ezzel támogatva 
a modellezést, tervezést és a megvaló-
sult állapot ellenőrzését. Kiegészítő 
mérések segítségével a falakban talál-
ható elemek (csövek, vezetékek) hely-
zete is meghatározható, így lehetővé 
válik a teljes és részletes modelle-
zés (4. ábra). Az egyes álláspontokra 
előállítható panorámafelvételekből 

levezethető utcaképszerű megjelení-
tési mód további segítséget nyújthat a 
felmért állapotok modellezésében.

4. ábra. A mosdókagyló felmérése 
lézerszkenneléssel elvégezhető, azonban a 

falban található csövek pontos helyzete csak 
kiegészítő mérésekkel határozható meg.

Esettanulmány

A Fotogrammetria és Térinformatika 
Tanszék laborjának felújítása kap-
csán merült fel az az ötlet, hogy BIM-
rendszerben kövessük a folyama-
tot, amely során a labor a korábbi 
Magasépítési Tanszék oktatói szobá-
inak helyére költözött. A következő 
tervanyagok álltak rendelkezésre: a fel-
újítás előtti és utáni tervek, amelyek 
tartalmazták a tervezett világítási és 
erőátviteli terveket, a bontási és organi-
zációs terveket, valamint a nyílászárók 
konszignációs terveit. A tervek részben 
az egyes összetett elemek előállítását 
segítették (5. ábra), másrészt lehető-
séget biztosítottak az előállított pont-
felhő és modell minősítési vizsgálatára. 
A BIM-modell Autodesk Revit program-
csomagban készült el.

3. ábra. Mennyezeten tapasztalható eltérés
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A felmérés Faro Focus 3D 120S lézer-
szkennerrel történt (Faro) a felújítás 
előtt és után (2015 októberében és 
2016 márciusában) (6. és 7. ábra).

Az elkészült modellben megfigyel-
hetők a tervezett és megvalósult álla-
pot közötti különbségek. Láthatóvá 
vált, hogy a valóságban a tervektől 
eltérően a falak néhol szélesebbek, 
néhol viszont keskenyebbek, illetve 
a falak nem mindenhol merőlege-
sek egymásra. Mivel nem csak diszk-
rét pontok lettek bemérve, hanem a 

teljes padló, mennyezet és falfelületek 
is, így a deformációk és torzulások is 
kimutathatók.

A felújítás előtti és utáni állapot geo-
metriai modelljén túl elkészültek a 
labor elektromos tervei, a fűtés-hűtés, 
illetve a vízellátás tervei. A modellezés 
közben eltérések mutatkoztak a terve-
zett és a megvalósult állapotok között; 
ezek az eltérések többségükben a fel-
újítási munkálatok során végrehajtott 
módosítások hatásai, melyek a pont-
felhőn jól látszódnak. Egyes elemek 

esetében a tervekről csak azok vízszin-
tes helyzete volt leolvasható, azonban 
néha még ez sem állt rendelkezésre; 
ilyenkor csak a pontfelhőre lehetett 
hagyatkozni. A falon kívüli fűtésrend-
szer csővezetékének kialakításához csak 
a pontfelhő szolgált kiindulási alapként, 
a csövek átmérője és helyzete kizárólag 
így volt megszerkeszthető. A megfelelő 
paraméterek beállítása után a csövek 
egymáshoz csatlakoztatása során a BIM 
modellező szoftver automatikusan lét-
rehozta a hálózatot. (8. ábra)

A laborberendezésekről nem állt 
rendelkezésre tervanyag, így ezen 
objektumok modellezéséhez szintén 
a pontfelhő adta az alapot, megfele-
lően kialakított nézetek segítségével. 
A laborban egyedi asztalok voltak, ame-
lyek úgy lettek kialakítva, hogy a szá-
mítógépes munkaállomás mellett elég 
hely maradjon a diákoknak. Az elem 
geometriája nem bonyolult: egy hajlí-
tott acéltartón egy hatszögletű falap 
található (9. ábra).

Az elkészült modell alapján látvány-
tervek, bemutató videók és kimutatá-
sok készültek el, amelyek további segít-
séget nyújthatnak egy valós projekt 
során. (Varga 2016)

5. ábra. Balra: a rendelkezésre álló 2D-s tervanyag.  
Jobbra: a családelemként elkészített ablakmodell

6. ábra. Balra: az átalakítások előtti állapot: négy tanári szoba, egy folyosó és egy előtér.  
Jobbra: az átalakítások utáni állapot: két tanterem, egy szerverterem és egy előtér. (A különböző színek az egyes szkennelési álláspontokat jelölik.)

7. ábra. Balra: az átalakítások előtti állapot: a folyosó színezett pontfelhőjének képe. 
Jobbra: az átalakítások utáni állapot: a tanterem színezett pontfelhőjének képe.



13

Somogyi Árpád–Lovas Tamás: BIM modellezés lézerszkennelés támogatásával

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2017 / 2  (69. évf.)

Összefoglalás, konklúzió

A fejlettebb országokban az épí-
tési munkálatokra vonatkozó szabá-
lyozási keretek változása rövid időn 
belül a BIM-eljárás elterjedését hoz-
hatja el (NBS National BIM Survey, 
2016). Ennek kapcsán kezdetben az 
új beruházásokat BIM-eljárással kell 
kialakítani, később – egyes építmé-
nyek esetén – célszerűvé válhat a már 
meglévő létesítmények modelljének 
BIM-környezetben történő kialakítása 
is. Az épülő és meglévő építmények 

ellenőrzésére, valamint az átalakí-
tások, bontások kapcsán szükséges 
részletgazdag adatok előállítására 
célszerű földi lézerszkennelést alkal-
mazni. A pontfelhő alapján a valós álla-
pot pontos, teljes felületű leképezése 
történhet meg, valamint olyan infor-
mációk is elérhetővé válnak, ame-
lyek a tervekről lemaradhattak, vagy 
természetüknél fakadóan nem szere-
pelnek rajtuk. A lézerszkennelt állo-
mányból épített modell alkalmas alap 
a más adatnyerési eljárásokkal felmért 
objektumok fogadására, elhelyezésére. 

A megvalósult, akár berendezett helyi-
ség felmérése nem csak a minőségel-
lenőrzéshez, de az üzemeltetéshez is 
hasznos információkat nyújt.

Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönettel tartoznak 
Varga Tímea BME mesterszakos hall-
gatónak, aki a szerzők irányítása 
alatt BSc diplomája során elvégezte a 
Tanszék laborjának felmérését és BIM 
modellezését.
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Summary

Supporting BIM by 
Terrestrial Laser Scanning

Changes in building rules and 
regulations can broaden the application 
field of BIM procedures (NBS National 
Survey, 2016). First, new constructions 
should by supported by BIM, but the 
technology can be used effectively in 

case of some existing buildings, too. 
Terrestrial laser scanning is a powerful 
tool to acquire detailed data from 
existing buildings or from those under 
construction. The laser scanned point 
cloud provides accurate, full coverage 
representation of the current state, 
and ensures access to data that are 
not present on the blueprints. The 
model based on laser scanned point 
cloud enables integrating objects 
surveyed with other data acquisition 
technologies. Surveying the finished 
building, even with furniture and with 
all equipment inside supports not only 
quality control but provides useful 
information for building operation 
purposes.

Somogyi Árpád
doktorandusz

BME Fotogrammetria és  
Térinformatika Tanszék
e-mail: somogyi.arpad@epito.bme.hu

Dr. Lovas Tamás
docens

BME Fotogrammetria és  
Térinformatika Tanszék
e-mail: lovas.tamas@epito.bme.hu

1. Bevezetés

A térképre a földfelszínt három elem-
típussal képezzük le: pontokkal, vona-
lakkal és felületekkel. Ebben a cikkben 
a vonalas elemek automatizált genera-
lizálási lehetőségeivel foglalkozom. 
Mivel a felületek kontúrjának, vagyis 
körvonalának generalizálása visszave-
zethető vonalas elemekre, ezért ezekre 
is használhatók az itt bemutatott mód-
szerek, némi kiegészítéssel. A vonalas 
elemek lehetnek például a szint- és 
mélységvonalak, vonalas vízrajzi ele-
mek (folyók, patakok), utak, vasutak, 
határvonalak és partvonalak; a felüle-
tek pl. felületi vízrajzi elemek (tavak, 
tározók), igazgatási egységek, felszín-
borítottság, épületek stb.

A magyar szakirodalomban hét gene-
ralizálási szabályt, vagyis elemi folyama-
tot különítünk el (Klinghammer–Papp-
Váry 1983), de a jelen cikkben csak 
az elemek egyszerűsítésével foglalko-
zom. Az angolszász szakirodalom álta-
lában több elemi folyamatra bontja a 
generalizálást, de ezek tulajdonképpen 

„lefedik” a hét szabályt. Az eltérés akkor 
szembetűnő, ha a folyamatot automati-
záltan valósítjuk meg, vagyis egy algo-
ritmus végzi el helyettünk a vonalak 
generalizálását. Ekkor vonalegyszerű-
sítő és -simító algoritmusokat is meg 
kell különböztetnünk.

Az 1960-as évektől kezdve dolgoztak 
ki olyan számítógépes eljárásokat, ame-
lyekkel megpróbálták kiváltani a mun-
kaigényes és monoton folyamatokat, 
például így megszülettek az első vonal-
generalizálási algoritmusok (Ramer 
1972, Douglas–Peucker 1973). Az algo-
ritmus matematikai és logikai műve-
letek véges sorozata, amely egy folya-
matot reprezentál (Rogers 1987). A 
generalizálás automatizálása algoritmu-
sok kidolgozásával lehetséges. Lévén a 
generalizálás szubjektív feladat, ezért 
nem egyszerű a matematikai alapokra 
helyezése, máig nagy kihívás elé állítja 
a kutatókat. A célom az volt, hogy 
olyan eljárásokat alkossak, amelyekkel 
a generalizált térképi tartalom minő-
ségében a legjobban hasonlít a hagyo-
mányos úton készült térképekhez. Az 

automatizált generalizáláshoz vonal-
egyszerűsítő és -simító algoritmu-
sokat használtam, ezért a következő 
részben röviden ismertetem a ren-
delkezésünkre álló eljárásokat. A cikk 
célja, hogy részletes áttekintést nyújt-
son az algoritmusok működéséről. A 
matematikai háttérről részletesebben 
az eredeti cikkekben olvashatnak.

2. Vonalegyszerűsítés 
és simítás

A hagyományos térképek rajzolásánál 
akár manuálisan, akár térképrajzoló 
szoftverben a térképszerkesztő „fejé-
ben” zajlik a generalizálás: csökkenti 
a kanyarulatok számát, simítja a vona-
lat. Ha ezt a folyamatot automatizálva 
szeretnénk végrehajtani, matematikai 
alapokra kell helyezni az egyes lépése-
ket. Alapvetően két csoportba sorol-
juk az e célra alkalmas algoritmusokat: 
egyszerűsítő és simító algoritmusokra 
(Slocum 2005). Egyszerűsítés során 
a vonal töréspontjainak száma csök-
ken, a vonal szerkezete egyszerűsödik. 

Vonalak automatizált generalizálása az elméletben  
és a gyakorlatban – Vonalegyszerűsítő és -simító eljárások
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