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1. Absztrakt
A dolgozat célja a 2016-os nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére
folytatott Ny-mecseki földtani kutatás keretében elvégzett térinformatikai adatkezelés,
digitális

térképszerkesztés

bemutatása,

valamint

mindezen

adatok

alapján

egy

háromdimenziós megjelenésű modell megalkotása a Hetvehely-magyarszéki-törésről.
A módszerek a térinformatikai függvénykészletekre, adatbázis-kezelő funkciókra
támaszkodnak.
A kutatás keretében a Nyugat-Mecsek területéről 1:25 000 méretarányban készültek
földtani térképek: észlelési térkép, amely a korábbi térképezési ciklusok anyagát is
beépítette; földtani térkép a negyedidőszaki képződmények elhagyásával és fedett földtani
térkép. A térképezési munkák GIS alapú megoldásait, adatkezelését mutatja be a dolgozat.
A munkák során felhasznált fúrási adatok térbeli megjelenítése a földtani térképek és
keresztszelvények szerkesztésében játszott kiemelt szerepet. Az adatok alapján a NyugatMecsek egyik legjelentősebb szerkezeti eleme, a Hetvehely-magyarszéki-törés ArcGIS
szoftverben 3D-s megjelenítésben elemezhetővé vált. A térbeli vetülettel rendelkező
adatsorok PostgreSQL alapú adatbázisba rendezésére is ajánlást ad a jelen munka.
Kulcsszavak: térinformatika, adatkezelés, digitális földtani térképszerkesztés, 3D
modellezés, Hetvhely-magyarszéki-törés

3

2. Bevezetés
A Paksi Atomerőmű üzemelése során jelentős mennyiségű nagy aktivitású radioaktív
hulladék keletkezik, ezek kezeléséről gondoskodni kell. A radioaktív hulladékok végső
elhelyezésénél kiemelten fontos a földtani háttér. A nemzetközi ajánlások szerint (IAEA
1989) a hulladékok izolációját a felszín alatt, megfelelő földtani környezetben, tízezer éves
távlatban kell biztosítani. A befogadó kőzettest kijelöléséhez részletesen meg kell vizsgálni
az adott kőzet tulajdonságait (például az áteresztőképességét, porozitását, kőzetmechanikai
tulajdonságait), valamint a kérdéses terület szerkezetföldtani viszonyait.
A nagy aktivitású radioaktív hulladékok lerakóhelyének kijelölésére alkalmasnak tűnő
Bodai Agyagkő Formáció (továbbiakban BAF) vizsgálata már az 1990-es években
megkezdődött (KONRÁD GY. – HÁMOS G. 2006). A felső-permi képződmény egy playa
tó üledékeként értelmezhető, amely jelentős vastagságban rakódott le, átlagosan 800-1000
m (KONRÁD et al. 2010a). 1995-ben zajlott a Nyugat-mecseki antiklinális területének
földtani térképezése, majd 2002-ben kibővült a terület a Sás-völgy környékével is. A
következő kutatási periódusban, 2004-ben a Goricai-blokk területén kezdődtek meg a
munkálatok (TUNGLI GY. – MOLNÁR P. 2016). A BAF projekt által a Nyugat-Mecsek
és tágabb környezete ismételten kiemelten fontos kutatási területté vált, ahol több
természettudományi ág is szervesen részt vesz a vizsgálatokban, így többek között a
geológia, geomorfológia, geofizika, hidrogeológia, térinformatika. A magyarországi
vállaltok közül a Mecsekérc Zrt. mint fővállalkozó koordinálta a kutatási munkákat.
A 2016-os térképezési projekt keretén belül tudtam csatlakozni a kutatásokhoz. A
munkám célja, hogy a térinformatika segítségével olyan többletinformációval járuljak
hozzá a BAF kutatási projekthez, amely segít megérteni a Hetvehely-magyarszéki-törés és
környezetének szerkezetföldtani képét. A dolgozat továbbá taglalja, hogy milyen
térinformatikai módszerekkel, adatrendezéssel, térbeli adatfeldolgozással és problémákkal
jár egy földtani térkép elkészítése. A munka végeredményeként egy háromdimenziós
szerkezetföldtani modellt hoztam létre a Hetvehely-magyarszéki-törésről és környékéről. A
kutatás során létrejött téradatokat (fúrások és a vetőfelszínek) PostgreSQL adatbáziskezelőbe töltöttem fel.
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3. A Nyugat-Mecsek földtani felépítése és fejlődéstörténete
A Mecsek területét a földtörténeti korok során jelentős, különböző irányokból ható,
elmozdulásokkal járó erők alakították. A továbbiakban a hegység fejlődését befolyásoló
legfontosabb eseményeket és az ezekhez kapcsolódó képződményeket ismertetem, hiszen
egy földtani-térinformatikai adatkezelés és modellalkotás során ismerni kell a kutatási
terület rétegtanát (1. ábra) és szerkezetalakulását.
A terület legidősebb kőzetei a prevariszkuszi érából származnak. Felszínen nem
vizsgálhatók ezek a képződmények, viszont a mecseki uránérc- és kőszénkutatások
mélyfúrási adataiból ismerünk alacsony szintű metamorfózison átesett (WEIN GY. 1965)
kis kiterjedésű takaróroncsokat (SZEDERKÉNYI T. 1998). A továbbiakban a lepusztulás
és üledékfelhalmozódás vált jellemzővé. A vastagon lerakódó kontinentális törmelékes
üledékrétegek kifejlődése a késő-karbontól kezdődött meg és a kora-triászig tartott
(KONRÁD GY. et al. 2010b), ezek a Nyugat-Mecsekben tanulmányozhatók legjobban a
felszínen. A mezozoikum további időszakaiban jelentős vastagságú karbonátok rakódtak
le, majd a harmadidőszak során tufa, agyagmárga, homokkő és homok is képződött. A
negyedidőszaki lehűlési periódusokban lösz rakódott le (LOVÁSZ GY. – WEIN GY.
1974).

5

1. ábra A Nyugat-Mecsek rétegoszlopa (KONRÁD GY. et al. 2016)

A Nyugat-Mecseket szerkezetileg két nagyobb elemre oszthatjuk (2. ábra): a nyugatmecseki antiklinálisra és a tagoltabb északi elemre (Goricai-blokk). A terület két
meghatározó jelentőségű szerkezeti öve a Mecsekalja-öv, amely a Nyugat-mecseki
antiklinálist délről határolja, valamint a másik a Goricai-blokkot választja el az
antiklinálistól, ez az úgynevezett Hetvehely-magyarszéki-törés (WÉBER B. 1977).
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2. ábra A Nyugat-Mecsek és tágabb környezetének földtani térképe és a terület főbb
szerkezeti elemei (KONRÁD GY. et al. 2010 alapján)
1. kréta bazalt, 2. felső-triász - alsó-jura Mecseki Kőszén, 3. felső-triász törmelékes
üledékek, 4. középső-triász karbonátok (Misinai Formációcsoport), 5. alsó-triász - középsőtriász törmelékes és evaporitos üledékek (Jakabhegyi, Patacsi, Hetvehelyi F.), 6. permi
törmelékes üledékek és riolit, 7. szerkezeti elemek

A variszkuszi hegységképződés alatt kompressziós erőhatások érték a területet, melyek
következményei közül a takaróképződést és az eltolódásokat kell kiemelni. A kréta
időszakban az alpi orogén ciklus során meginduló tektonikai hatások kiemelték a permmezozoos képződményeket és észak-déli térrövidülést, pikkelyeződést, valamint
gyűrődéseket indítottak el (KONRÁD GY. et al. 2010b). A neogén kezdeti szakaszában a
Tiszai-mikrolemez közeledett a mai Kárpát-medence területéhez, ezt a mozgást tette
lehetővé a Magura-óceán szubdukciója (HORVÁTH F. et al. 2006). A medencefejlődéssel
járó riftesedési folyamat során vulkanizmus ment végbe a területen, valamint szerkezeti
mozgások nyomai vizsgálhatók a mai Mecsek északi és déli területein, ahol eltolódások
kiváltotta pull-apart medencék nyíltak (KONRÁD GY. – SEBE K. 2010). A riftesedést
követő (poszt-rift) időszakban, a késő-miocénben (pannóniai korszakban) a Pannon-
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medence egyes részei különböző ütemű medencesüllyedésen mentek keresztül, a területet a
Pannon-tó uralta. Felváltva az előbbiekben taglalt tágulásos folyamatokat, a későpannóniai korszakban kompressziós erők hatottak, eltolódásos és feltolódásos mozgásokat
és a hegység emelkedését okozva. A szerkezeti fázisok során az egyes szerkezeti elemek
felújultak vagy elhaltak, esetleg felülírták egymást, ahogy a Hetvehely-magyarszéki-törés a
Boda-Büdöskúti-övet. KONRÁD GY. – SEBE K. (2010) a nyugat-mecseki antiklinális
területén belül nem észleltek pannon utáni elmozdulást.
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4. Kutatástörténeti áttekintés
4.1. A Nyugat-Mecsek szerkezetföldtani viszonyainak vizsgálata
A Mecsek mint a Délkelet-Dunántúl legmarkánsabb hegysége mindig is kiemelt területe
volt a hazai, illetve a nemzetközi geológiai kutatásoknak, hiszen a Dél-Dunántúlt alakító
nagy szerkezeti övek és vonalak egy része a Mecsekhez és tágabb környezetéhez
kapcsolódnak (WEIN GY. 1965).
A vizsgált területen az első szerkezetföldtani elképzeléseket VADÁSZ E. (1935)
publikálta. Szerinte a hegységet három nagy egységre oszthatjuk: északi és déli zónára,
valamint a két zóna közötti középső tömegre. A kréta időszaki meghatározó jellegű
szerkezetalakító erők mellett a felső-pannóniai rétegekben megfigyelhető mozgásokat is
leírta.
WEIN GY. (1967) munkássága során a Mecseket érintő szerkezeti mozgásokat több
fázisra különítette el, melyek gyűrődést, pikkelyeződést eredményeztek. A hegységet is
érintő ÉK-DNy-i irányú szerkezeti vonalakat palezoos-mezozoos erőhatásoknak tulajdonít,
továbbá utal rá, hogy a pliocénben (késő-miocénben) és pleisztocénben is hatnak
tektonikus erők a térségre (WEIN GY. 1967).
A Nyugati-Mecsek északi előterében vizsgálható a Hetvehely-magyarszéki-törés,
amelyet szerkezeti vonalként először WÉBER B. (1977) definiált. Ő kiemelkedően nagy
jelentőségűnek véli, hiszen a Mecsekalja-öv párjának tartja. A szerkezeti elem futását
földtani térképvázlatán is feltüntette. A Hetvehely-magyarszéki-törés komplex tektonikai
mivoltát igazolja TÓTH S. (2005) az Me-104 regionális szeizmikus reflexiós és
tomográfiás mérésekből. A szóban forgó szerkezeti elem az Me-104 szelvényen
feltolódásként azonosítható. Ez a meghatározó földtani szerkezet a kréta időszakban jött
létre, majd később újabb aktivitást mutatott a miocén során (VADÁSZ E. 1935; WEIN
GY. 1967; BENKOVICS L. 1997). A Hetvehely-magyarszéki-törés leglátványosabban a
Kővágószőlősi Homokkő vastagság-változásában mutatható ki, ezt JÁMBOR Á. – SZABÓ
J. (1961) miocén elmozdulás hatásaként értelmezte. CHIKÁN G. – KOVÁCSNÉ
PRANTNER E. (1983) oldalelmozdulással magyarázta az eltérő vastagságú rétegsorok
egymás mellé kerülését. KONRÁD GY. et al. (2016) az oldalelmozdulás helyett feltolódást
feltételeznek, amelyet a feltolódás lapos síkjával (átlagosan 25 fok körüli dőléssel)
indokolnak. Továbbá tisztázták a szerkezet miocén utáni mozgását, amelyet a H-1d
kutatóárok vizsgálatával és a fúrási rétegsorok értékelésével bizonyítottak. A Hetvehely9

magyarszéki-törésről kevés az információnk, emiatt lehet, hogy a kutatók különböző
térbeli lefutással jelenítették meg ezt a szerkezeti elemet (3. ábra).

3. ábra A Hetvehely-magyarszéki-törés helyzete különböző szerzők szerint (az alaphegységi
képződmények átvéve KONRÁD GY. et al. 2010 cikkéből)

WÓRUM G. (1999) szeizmikus szelvények alapján határozott meg fiatal tektonikára
utaló szerkezeteket a Mecsek északi és déli előterében, ezek alapján több helyen kimutatta
a régebbi kréta szerkezetek felújulását a miocén során.
A Mecsekben és tágabb környezetében CSONTOS L. et al. (2002) paleomágneses
mérések és szeizmikus szelvények alapján különítettek el tektonikai fázisokat és azok korát
is meghatározták. A Hetvehely-magyarszéki-törést mezozoos feltolódásként értelmezik.
Kvarter tektonikai mozgásokat a Mecsekalja-övben és a Hetvehely-magyarszéki-törés
mentén feltételez KONRÁD GY. – SEBE K. (2010) terepi megfigyelések alapján.

4.2. Térinformatika alkalmazása a földtanban
A térinformatika egyik legelőnyösebb vonása, hogy a valós világot (kutatott terület)
tematikusan (rétegkezelésben), mégis egyidejűleg képes ábrázolni és elemezni. Ez a
technológia koordináta-rendszerben elhelyezett geometriai objektumokat adattáblákkal
kapcsol össze. Az adatok megjelenítésével és vizsgálatával olyan munkák is elvégezhetők,
amelyek nagy adatmennyiséget használnak fel, mint a földtani kutatás.
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A földtani térképezéssel és modellezéssel járó adatnyerés elsődleges forrása a többnyire
analóg földtani észlelési térképként meglévő állományok digitalizálása (ALBERT G.
2009). ALBERT G. (2009) foglalkozott a hazai földtani térképek digitális archiválásával,
ezen belül a geológiai adatok szakszerű kezelését és tárolását fogalmazta meg. Ez alapján a
digitalizált térképekből kapott vektoros fájlok attribútum adattábláját egységes struktúrába
kell rendezni a későbbi egyszerűbb adatfeldolgozás és adatbevitel érdekében.
A 2D-s megjelenítést nyújtó földtani szelvényeken és geológiai térképeken túl az új
generációs geoinformatikai szoftverek képesek a 2.5D-s, valamint a valódi 3D-s
modellezésre is. A térinformatika nyújtotta lehetőségek közül a földtani modellezést
elsősorban a szénhidrogén-kutatások során használják fel. A 3D-s földtani modelleket
általában

geofizikai

mérésekből,

fúrásokból,

geológiai

térképekből

és

földtani

szelvényekből nyert adatok felhasználásával állítják elő (O. KAUFMANN – T. MARTIN
2008). A modellként ábrázolt földtani szerkezeteket a szemléletesebb vizualizáció

érdekében gyakorta tömbszelvényként jelenítik meg. Az ábrázolásnál nem csak a felszín
alatti kőzettesteket és szerkezeti elemeket szokás megjeleníteni, hanem a felszínt
reprezentáló digitális magassági modellt is (A. ZANCHI et al. 2009). A hazai kutatók
közül ALBERT G. (2005) a töréses szerkezetek modellezését vizsgálta felületként és
egyszerű síkként.
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5. Módszerek
A kutatás a térinformatika eszközkészletére támaszkodott, felhasználva az eddigi
kutatási periódusok alkalmával felhalmozott adatmennyiséget. Az adatok különbözősége
és a formátumbeli integritás hiánya, valamint a nem egységes adatstruktúra jelentette a
dolgozat legfőbb kihívását. A munka elvégzéséhez Microsoft Excel, RockWorks,
CorelDraw, PostgreSQL, QGIS, AutoCAD Map 3D valamint ArcGIS szoftverek
használata volt szükséges.
Microsoft Excel programmal kerültek rögzítésre a feltárások adatai. Az adattáblát a
szoftver beépített függvénykészlete segítségével lehetett gyorsan szerkeszteni. A
Mecsekérc Zrt. adattárából kapott fúrási dokumentációkat értelmezés után szintén excel
adattáblába rendezve lehetett egyszerűen importálni a RockWorks program fúrási
adatbázisába. A fúrási adatbázis feltöltéséhez az adatkapcsolat létrehozásához szükséges
adattáblákat, fejléceket és megfelelő adattípusú mezőket kellett létrehozni.
A RockWorks szoftver beépített modellező eszközével a Striplogs/Multi-Log Profile-lal
a kijelölt szelvénynyomvonalakra eső fúrások kétdimenziós keresztmetszeti képe kapható
meg, amelyeken a fúrási rétegsorokat és ferdeségi viszonyokat jelenítettem meg. Ezt a
keresztmetszeti képet vektoros formában (EMF formátumban) exportálni lehetett, hogy
CorelDraw-ban az egyes földtani képződmények egymáshoz való viszonya látható, a
földtani szelvény szabadon szerkeszthető legyen.
A földtani térképek digitális szerkesztése és az attribútum adatok kezelése ArcMap-ben,
a modellezési eljárások ArcScene-ben készültek. Ahhoz, hogy a földtani térkép minél
pontosabb legyen, felhasználtam az archív analóg földtani észlelési térképeket, amelyek a
jobb kezelhetőség és hatékonyság miatt digitalizálásra, majd georeferálásra és végül
vektorizálásra kerültek. A vektorizálás során a feltárások azonosítójával és a feltárt
képződmény indexével lettek feltöltve az attribútum adatsorok. A BAF kutatási ciklusok
eredményei egységesített formába kerültek: az 1990-es években az antiklinális területén
végzett térképezés adatait, valamint a 2004-es Goricai blokk terület adatsorát
összehangoltam a 2016-os észlelésekkel.
A háromdimenziós földtani modellben ábrázolt szerkezeti felszínek interpolációja
spline eljárással készült, majd a jobb megjelenítési lehetőségek, valamint további
elemzések és adatbázisba helyezhetőség érdekében a kapott raszteres állomány TIN
(Triangulated Irregular Network) formátumba lett konvertálva.
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6. A digitális földtani térképszerkesztés és modellalkotás előkészítése
A térinformatika alapját az adatok képezik, ezért a GIS rendszerben történő szerkesztés
és modellalkotás során lényeges, hogy a felhasználni kívánt adatsorok kompatibilisek
legyenek egymással és a szoftveres környezettel egyaránt.
Az egységes, megfelelő módon strukturált adattáblák a munka végeredményén is
túlmutathatnak, hiszen ezzel is támogatjuk a jövőbeli felhasználás lehetőségét: könnyebb
térbeli vagy attribútum adattábla alapú lekérdezések, térbeli műveletek, vagy akár az
adattáblák összekapcsolásával térbeli adatbázis is létrehozható.

6.1. Térinformatikai forrásadatok
Egy tudományos kutatásban kiemelkedő fontossága van annak, hogy az adatok,
amelyek felhasználásra kerülnek, milyen formátumban állnak rendelkezésre. További
meggondolást igényel, hogy az archív adatok megfelelnek-e a jelen technológiai
körülményeknek vagy konverziók árán kell beépíteni azokat a megfelelő szoftveres
környezetbe.
A BAF kutatások keretén belül a térképezési munkák 1995-ben kezdődtek meg és 2016ig tartottak (4. ábra), rövidebb-hosszabb leállások mellett. Az a 21 év, ami a térképezés
kezdetétől a végéig eltelt, a térinformatika területén sok újdonságot és fejlesztést jelentett.
Az elmúlt kutatások anyagát a jelen technológiai elvárásokhoz kellett igazítani.
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4. ábra A Nyugat-Mecsek térképezési fázisai a felvételezési méretarányok feltüntetésével

A forrásadatok és az elvárt végeredmény formátumbeli különbsége jelentette az
elsődleges problémát (1. táblázat). Az adatok egy része digitálisan nem is állt rendelkezésre.
Azon adatok, amik digitálisan is hozzáférhetőek voltak, további átalakításra szorultak,
hiszen a munkát ArcGIS programmal kellett megoldani. A térképezés kezdeti fázisában
nem alkalmaztak GIS szoftvert, ennek hiányában a térképek CorelDraw, képszerkesztő és
rajzoló szoftverek felhasználásával készültek. A későbbiekben, CAD környezetben DWG
formátumú digitális térképet szerkesztettek a goricai területről. A DWG formátum
úgynevezett spagetti típusú adatmodell, szemben az ArcGIS által használt shapefile vagy
geodatabase feature class topológikus adatmodelljével. Az adatmodell eltérése miatt
először azt kellett felismerni, hogy mely objektumok értelmezendők pontként, vonalként,
poligonként. Például egy adott feltárás CAD környezetben zárt vonalláncból épült fel,
ezzel szemben GIS szoftverben ez poligonként jellemezhető. Továbbá a DWG
formátumnak nem szerves részei az attribútum adatok (SIKI Z. 2002), de az egyszerű
adattábla alapú szelekció, valamint a térbeli műveletek szempontjából fontos, hogy
attribútum adattábla álljon az egyes állományok mögött. A BAF kutatási projekt különböző
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adatforrású feltárásai végül összeolvasztásra (merge) kerültek egy geodatabase feature
class-ba.

1. táblázat A forrásadatok formátumának konverziói
Fájl neve
Térképezési excel adattábla
Fúrási dokumentációk
Fúrások
Földtani keresztszelvények
Archív 1: 10 000 méretarányú
földtani észlelési térképek
Antiklinális területének
földtani térképei
Goricai terület észlelési
térképe
Goricai terület fedett földtani
térképe

Forrásadat

Első konverzióból előállított

Végleges

formátuma

formátum

formátum

-

xlsx

papír alapú

xlsx

sqlite

shapefile

-

Rw2D

EMF

analóg

-

CDR

JPEG

DWG

-

analóg

-

xls (feltárási
adatlapok)

geodatabase
feature class
CDR
geodatabase
feature class
geodatabase
feature class
geodatabase
feature class
geodatabase
feature class

6.1.1. Földtani térképek digitalizálása
Az archív adatok felhasználásával olyan információhoz lehet hozzájutni, amelyet
jelenleg nem vagy korlátozottan tudnánk vizsgálni, ugyanis az 1:10 000 méretarányban
készült földtani észlelési térképek a Nyugat-Mecsek területén 1960 és 1980 között
készültek (KONRÁD GY. et al. 2016). Ez idő alatt a beépítettség növekedett, valamint a
feltárások viszonyai is megváltozhattak. A 2016-os térképezés területére négy térképlap
esik ezek közül (5. ábra).
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5. ábra A kutatás során felhasznált analóg térképek térbeli elhelyezkedése a méretarány
feltüntetésével

Az analóg térképek georeferálva lettek EOV vetületi rendszerben, fúrási pontok alapján,
majd a feltárásokat vektorizáltam. A geoadatbázisban a feature class-ok attribútum adatait
a feltárások azonosítójával (string adattípusú mezők) és a feltárt képződmények indexével
(string adattípusú mezők) töltöttem fel. Az egyes képződmények elnevezésében és ez
alapján indexelésében történtek változások az archív térképlapok elkészülése óta, ennek
megoldása a 6.2.2. fejezetben kerül taglalásra.

6.1.2. Fúrási adatok
Azon túl, hogy egy földtani térképen követelménynek számít a fúrások térbeli
megjelenítése, a digitális földtani térképszerkesztést is hatékonyan elősegítik, mivel a GIS
lehetőséget ad arra, hogy az egyes fúrási pontokat egyszerűen és gyorsan a megfúrt
képződmény szerint színezzük, illetve jelenítsük meg. A földtani térképek esetében két
változatra volt szükség: a fedetlen földtani térkép esetében, amely a negyedidőszaki
képződmények elhagyásával készült, értelemszerűen a negyedidőszak alatt megfúrt
képződményt kellett megjeleníteni; a fedett földtani térkép esetében a talaj alatt megfúrt
képződmény szerint lettek megjelenítve a fúrások. Ezek alapján a fúrásokat egy olyan pont
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alapú feature class-ban kell tárolni, amely attribútum adatsora tartalmazza a fúrás nevét
(string adattípusú mezők), a fúrás azonosítószámát (long integer adattípusú mezők), a
kvarter alatti első képződmény indexét (string adattípusú mezők) és a talaj alatti első
képződmény indexét (string adattípusú mezők).
A területre eső fúrásokat négy különböző shapefile tartalmazta, amelyek kisebbnagyobb átfedésben is voltak egymással. A térben egy helyre eső fúrásokat könnyedén ki
lehet szűrni az úgynevezett „select by location” leválogatással. Több esetben a megegyező
azonosítóval bíró fúrások koordinátái nem egyeztek meg, ilyen esetben előfordult a 70-80
méteres eltérés is. A hiteles adatokat a fúrási dokumentációból lehetett ellenőrizni és a
hibás koordinátájú fúrások törlésre kerültek. Az egyik fúrási fájlhoz rétegsoradatok is
tartoztak, oly módon, hogy az egyes fúrások pontjai annyiszor voltak egymásra illesztve,
ahány képződményt megfúrtak, ezt a felesleges adatok törlésével lehetett megoldani.
További problémát jelentettek az állományok attribútum adattábláinak eltérő szerkezetei
és eltérő adattípusú mezői, ezekre a problémákra megoldást jelentett az egységes
adatszerkezettel rendelkező új feature class.
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6.2. Térinformatikai adatrendezés
A térinformatikai adatrendezés során a már elkészült, egységes szerkezetű adattáblák
feltöltése és szerkesztése zajlik. A végeredményként kapott adathalmazból leválogatásra
kerülnek azon elemek, amelyek a térképi megjelenítés szempontjából fontosak és ezt a
letisztázott adatsort kell feltölteni a geoadatbázisban tárolt feature class-ok attribútum
adattáblájába.

6.2.1. Feltárási excel adattábla kezelése
A kutatási periódusok alatt tematikusan kezdődött meg az észlelt feltárási foltok
rögzítése. Minden észlelt feltárást egy előre meghatározott adatlap kitöltésével kellett
jellemezni. A jelentős mennyiségű feltárás miatt szükségessé vált a feltárási adatlapokat
összesíteni egy adattáblába (6. ábra). A földtani térképszerkesztés során ezekre az adatokra
lehetett támaszkodni, valamint a földtani észlelési térkép elsősorban ezen adatok térbeli
megjelenítését jelenti.

6. ábra Az egységesített térképezési adattábla részlete. Sárgával kijelölten szerepelnek azok
az oszlopok, amelyeket feltöltöttem a földtani észlelési térkép feltárásokat tartalmazó feature
class attribútum adattáblájába

6.2.2. Adatfeltöltés
Az adattáblák feltöltésének megkezdése előtt szükséges a földtani indexeket
egységesíteni, főként, ha különböző forrásokból származnak, hiszen a rétegtani beosztások
idővel változnak, egyes képződménynevek elavultak lehetnek. Az egyes geológiai
képződmények indexelése a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet által kiadott: A földtani
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térképek jelkulcsa és a rétegtani egységek rövid leírása (GYALOG L. 1996) című
kiadvány és annak újabb módosításai (GYALOG L. – BUDAI T. 2004) alapján történt. A
kutatási anyagokban előforduló képződményjelöléseket összegyűjtöttem egy excel
táblázatban, majd egy külön oszlopba lettek rögzítve az új, egységesített indexek (ezek a
negyedidőszaki képződmények esetében némely esetben összevonásokat is jelentettek).
Ahol lehetett, ott tagozat szinten lettek jelölve a képződmények. A földtani indexek
frissítését először az excel egységesített térképezési adattáblán végeztem el. A fúrási
rétegsorok rögzítése esetében is az egységesített indexeket alkalmaztam.
Az adatok leggyorsabb feltöltése érdekében az egységesített excel adattábla
megjelenítendő oszlopai (6. ábra) egy külön munkalapra lettek kimentve, az EOV x és y
koordináták hozzáadásával. Ezt a táblázatot be lehet hívni ArcMap-be, ahol a koordináták
alapján pontszerű térbeli adatként meg lehet jeleníteni az egyes feltárásokat. Mivel az
észlelt feltárásokat jelentő poligonok rendelkezésre álltak egy egységes feature class-ként,
így egyszerűen térbeli helyzet alapján történő adatkapcsolásra volt szükség, ez a „Join data
from another layer based on spatial location” függvény segítségével zajlott. Az eljárás
pontatlansága a GPS által bemért feltárások koordinátájában volt, hiszen néhol nem estek a
pontok a poligonokba. Ezt úgy lehetett könnyedén megoldani, hogy az egyes poligonokhoz
legközelebb eső pontok alapján történt az adatkapcsolat. Ezek után az attribútum adattáblát
fel lehetett tölteni a „field calculator” eszköz segítségével. A feltárásnevek és indexek
ellenőrzését úgy lehetett megtenni, hogy a feltárások neve feliratként megjelenítésre került,
majd ez a réteg alá be lettek hívva a régebbi kutatási periódusban elkészült észlelési
térképek georeferálva. A kettő egyezését és esetleges eltéréseit manuálisan kellett
végignézni és ahol szükséges volt, ott javítottam az adattáblát.

6.2.3. Fúrási rétegsorok és ferdeségi adatsorok kezelése
A területre eső fúrások rétegsorának vizsgálatával párhuzamosan a rétegsor- és
ferdeségi adatok egy-egy adattáblába lettek összegyűjtve. A rétegsorokra vonatkozó
táblázat két változatban készült el: az egyik az adott földtani térképhez (fedett és fedetlen)
szükséges képződményt tárolta (lásd 6.1.2. fejezetben), míg a másik az adott fúrások teljes
rétegsorát tartalmazta.
A térkép szerkesztését elősegítő fúrások feature class attribútum adatsorának feltöltése
táblázat alapú adatkapcsolattal jött létre, a „Join attributes from a table” függvénnyel.
Ebben az esetben a kapcsolódás alapja a két tábla között a fúrások azonosítója volt.
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A teljes rétegsorra vonatkozó adattábla és a ferdeségi adatok a földtani
keresztszelvények szerkesztéséhez kellettek. Ezek az adattáblák a RockWorks szoftver
SQLite adatbázisába lettek feltöltve.
A RockWorks fúrási adatbázisa elsősorban földtani keresztszelvények szerkesztése
miatt volt szükséges. A kutatási területen összesen 8 olyan földtani keresztszelvény
készült, amelyek áthaladnak a Hetvehely-magyarszéki-törésen és annak környezetén. Ezek
mellett kettő geofizikai szelvény is áthalad a területen, amelyek újraértelmezésével több
adat nyerhető a háromdimenziós modellhez (7. ábra).

7. ábra A kutatási területen készült földtani keresztszelvények, valamint geofizikai szelvények
nyomvonalai (a szerkezeti elemek átvéve KONRÁD GY. et al. 2010 cikkéből)

A RockWorks szoftverben lehetőség van arra, hogy kettő dimenzióban a fúrásokat egy
meghatározott nyomvonal mentén megjelenítsük, rétegsorral és ferdeségi adatokkal
egyaránt. További beállításokkal a felszínt is képes ábrázolni egy magassági modell
segítségével. Az így kapott szelvényt vektoros formában CorelDraw rajzoló szoftverbe
lehet importálni. Ebben a programban szabadon lehet szerkeszteni a földtani
keresztszelvényeket. A szelvények pontosabb szerkesztését segítette az adott nyomvonalra
eső

észlelt

feltárások

megjelenítése

(8.

ábra).

A

végeredményként

létrejött

keresztszelvényeket alapadatként a modellalkotás során lehetett felhasználni.
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8. ábra Az E-E' földtani keresztszelvény (lefutását lásd 7. ábrán). Az "A" kép a RockWorks
programban megjelenített fúrásokat, valamint az archív adatokból származó, vektorizált
feltárásokat ábrázolja a domborzatmodellből levett felszín alatt. A "B" kép a szerkesztés
végeredménye (KONRÁD GY. et al. 2016)
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7. Eredmények
7.1. Digitális földtani térképek szerkesztése
A földtani térképek a tematikus térképek egyik fajtáját képezik, amelyeket tartalmuk
tekintetében a geológia, míg műfajilag a kartográfia tudományterületéhez sorolhatunk. A
földtani térképek a földfelszínen vizsgálható, illetve a felszín alatti geológiai
képződményeket mutatják be, oly módon, hogy közben a kartográfia eszközrendszerén
keresztül jelenítik meg a földtani elemeket. A könnyű tájékozódás és felismerhetőség
érdekében a színkulcsnak és különböző indexek használatának kiemelt szerepet
tulajdonítanak.
A BAF földtani kutatás térképezési felvételezése 1:10 000 méretarányban készült a
2016-os területen. Az áttekinthetőség, valamint a háromdimenziós modell megalkotásához
szükséges egyszerűsítések céljából kisebb, 1:25 000 méretarányban történt a térképek
szerkesztése. A digitális térképszerkesztés során a 6.2.2. fejezetben leírtak szerinti,
egységesített térképi szín- és jelkulcsrendszer lett alkalmazva. A továbbiakban a kialakított
rétegszerkezet alapján kerülnek taglalásra a térképet felépítő elemek (a legalsó rétegtől a
felső rétegek felé), valamint a térképi megjelenítés során a kartográfia követelményeit
figyelembe véve különböző térinformatikai megoldások.
A földtani észlelési térkép külön projektben (mxd) készült (az adatokat tartalmazó
feature class-ok egy BAF nevű geoadatbázsban foglalnak helyet).
A fedetlen és fedett földtani térképek egy közös projektfájlban (mxd) készültek, így
lehetségessé vált, hogy három külön megjeleníthető egységként legyenek tárolva a földtani
képződmények. (Az adatokat tartalmazó feature class-ok egy foldtani_terkepek nevű
geoadatbázisban foglalnak helyet.) A három egység felépítése a rétegszerkezet alapján a
következőképp alakul: a legalsó rétegcsoportot az alaphegységi képződmények jelentik,
erre fedő rétegcsoportként a miocén képződmények kerülnek, míg a legfelső rétegcsoportot
a negyedidőszaki képződmények alkotják. Ezáltal a fedetlen és fedett földtani térképek
közötti váltás egy rétegcsoport megjelenítését vagy kikapcsolását jelenti (legfelső
rétegcsoport), továbbá nem egy hagyományos értelemben vett térképi megjelenítés a
végeredmény, több annál, hiszen az alaphegységi képződmények kiszerkesztésre kerültek
azokon a helyeken is, ahol azokat a miocén üledékek már lefedik, valamint ez ugyanúgy
igaz a negyedidőszaki képződmények alatt megtalálható miocén üledékekre is. Az egyes
térképváltozatokat az alábbiakban mutatom be.
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7.1.1. Földtani észlelési térkép
A BAF kutatás területe a következő részekből tevődik össze: a Goricai blokk, a
Hetvehely-magyarszéki-törés és környezete, a Sás-völgy területe, valamint a nyugatmecseki antiklinális területe. A térkép egy jellemző részletét a 9. ábra mutatja.

9. ábra Kivágat az 1:25 000 méretarányú földtani észlelési térképről. Jobb oldalon a teljes
térkép jelmagyarázata

A földtani észlelési térkép rétegszerkezete egyszerűnek mondható, az egyszerű rétegek
mellett egy csoportot (group layer) tartalmaz mindössze (10. ábra).

23

10. ábra Az észlelési földtani térkép rétegkiosztása

A térkép készítése során megjelenítettem topográfiai elemeket (a rétegszerkezet legalsó
tagjaiként), ezek a rétegek egy csoportba lettek beosztva (group layer). A szintvonalak a
legalsó réteget alkották, amelyek 10 méteres szintvonalközökkel, sárkányvére vörös
színnel és 40 %-os átlátszósággal jelentek meg. Az átlátszóság beállítása azért volt
meghatározó, mivel így az izovonalak nem vonják el a térképolvasó tekintetét a lényeget
jelentő feltárásokról. A topográfiát alkotó további rétegek a vasútvonalakat (vonal típusú
feature class), a tavakat (poligon típusú feature class), a csatornákat (vonal típusú feature
class), a patakokat (vonal típusú feature class), a víztározókat (poligon típusú feature
class), az utakat (vonal típusú feature class), valamint a településeket jelentették (poligon
típusú feature class, külön rétegen a települések nevei feliratozva lettek). Minden réteg a
kartográfiai elvárásoknak eleget téve megfelelő szín- és jelkulccsal lett ellátva.
A topográfiai alap fölött következő első réteget a mesterségesen létrehozott feltárások
jelentették, amelyeket a kutatás miatt létesítettek. Halványlila színű, folytonos vonalként
lettek ábrázolva, amelyet jól el lehet különíteni az észlelt feltárásoktól és egyéb térképi
elemektől. A mesterséges feltárások azonosítóját is megjelenítettem.
Az egységesített, a BAF kutatási periódusok során észlelt feltárások alkották a térkép
következő rétegét. A feltárások a geológiai térképeknek megfelelő színezéssel és
indexeléssel lettek megjelenítve poligonokként.
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A feltárások típusa, miszerint törmelékes vagy szálban álló kőzetet észleltek az egyes
feltárásoknál, egy külön réteget alkotott. Mindkét típus esetében egy kitöltetlen
poligonként kerültek ábrázolásra az elemek, amelyek körvonala határozta meg, hogy
melyik kategóriába esnek: a szaggatott vonal a törmelékes, míg a folytonos vonal a szálban
álló feltárásokat jelentette. Az egyes feltárásokban észlelt szerkezeti elemeket piros,
folytonos vonalként, külön rétegen jelenítettem meg.
A települési értékek (dőlésirány és dőlésszög) pontként lettek ábrázolva, majd a
dőlésiránynak megfelelően lettek elforgatva (földrajzi beosztásban - ahol észak jelenti a 0°ot) a települési jelek. A dőlésszög értékeit is megjelenítettem.
A földtani keresztszelvények nyomvonalai vonalként lettek ábrázolva, efölé kerültek a
fúrások külön rétegként. A fúrásokat pontként jelenítettem meg, amelyek esetében a talaj
alatti képződmény színével lettek a fúrásokat jelölő körök kiszínezve. A fúrások
azonosítója is meg lett jelenítve.
A térképezési terület határa kitöltetlen poligonként lett ábrázolva, a többi réteg ehhez a
határhoz igazítottan lett levágva a „clip to shape” megjelenítési beállítás segítségével. A
térkép nagyítási mértéke állandó, 1:25 000 méretarányra lett beállítva. A feliratok
úgynevezett annotation-ként lettek tárolva a geoadatbázisban. Az annotation-ként való
kezelés azért volt szükséges, mivel így elérhetővé vált az, hogy manuálisan szerkeszthető
legyen a feliratok pozíciója, mérete, valamint a geoadatbázisban tárolt annotation
adatkapcsolatban van (relationship class) a forrás feature class-szal, ezáltal a forrásban
megváltoztatott attribútum adat egyből megváltozik az annotation feliratban is.
A földtani észlelési térképen a talajok, csuszamlások üledékei, valamint a proluviálisdeluviális üledékek nem kerültek ábrázolásra.

7.1.2. Földtani térkép a negyedidőszaki képződmények elhagyásával
A kvarter képződmények elhagyásával készült földtani térkép a fúrási adatok, archív
földtani térképek és az észlelt feltárások alapján lett megszerkesztve (11. ábra). Nagy
segítséget jelentett, hogy a GIS környezetben az egyes fúrások térben megjeleníthetőek, a
harántolt képződmény szerint indexelhetőek és színezhetőek voltak.
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11. ábra Kivágat az 1:25 000 méretarányú földtani térképről, amely a negyedidőszaki
képződmények elhagyásával készült. Jobb oldalon a teljes térkép jelmagyarázata

A fedetlen földtani térkép rétegszerkezete bonyolultabb, mint a földtani észlelési
térképé, hiszen a szóban forgó térkép egy közös projektfájlba került a fedett földtani
térképpel (12. ábra).
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12. ábra A fedetlen és fedett földtani térképeket tartalmazó projekt rétegszerkezete (a
fedetlen térkép rétegeinek kiosztásával megjelenítve)

A rétegszerkezet alsó rétegét a „Fedetlen térkép” csoportba tartozó, „Alaphegységi
képződmények” alcsoportban található „Alaphegységi képződmények” jelentik. Ez a réteg
poligon típusú feature class, amely a térképi ábrázolás során az egyes poligonokhoz rendelt
földtani indexek szerinti kitöltést kapott. A földtani indexekhez rendelt színeket a „Save As
Layer File” paranccsal lehetett kimenteni az észlelési térképből, majd a fedetlen térkép
„Symbology” menüje alatt importálással vált lehetővé, hogy ugyanazt a színkulcsot
örökölje, ami az észlelési térképnél is használatban volt. Ezáltal a két térkép megjelenítése
összhangba került.
A következő réteget azok a szerkezeti vonalak alkotják, amelyeket csak az alaphegységi
képződmények esetében észlelhetőek. Ezek vonal típusú feature class-ként helyezkednek el
a geoadatbázisban.
Az alaphegységi képződményekhez tartozó indexeket feliratként úgy lehetett
megjeleníteni, hogy annotation típusként hozzáadtam a geoadatbázishoz. Az annotationként való tárolás ebben a projekt fájlban szükségesebb volt, mint az észlelési térkép
esetében, mivel az alaphegységi képződményekre több réteg is rákerült (miocén és
negyedidőszaki képződmények), amelyek részben fedték az idősebb kőzeteket megjelenítő
réteget. A „label” feliratozás során nem lehet manuálisan kezelni a felirat mezők helyét,
valamint a rétegszerkezetet sem kezeli, tehát az alaphegységi indexek akkor is
megjelennének, amennyiben az le van fedve más réteggel. A feliratok helyét úgy
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választottam meg, hogy a fedő rétegek bekapcsolása ne zavarja meg az olvashatóságot,
viszont teljes fedettség esetén a feliratok ne lógjanak ki a fedő réteg alól.
A „Fedetlen térkép” rétegcsoport következő alcsoportjába tartoznak a „Miocén
képződmények”. A miocén képződmények réteg hasonló megjelenítési beállításokat
kapott, mint az alaphegységi képződmények réteg, tehát az előre elkészített színkulcs lett
importálva. A miocén képződmények is poligon feature class formában került a
geoadatbázisba.
A miocén szerkezeti vonalak azokat a szerkezetföldtani elemeket jelenítik meg,
amelyek a miocén során alakultak ki, vagy az alaphegységi képződmények után az adott
szerkezet nyomon követhető miocén üledékekben is. A szerkezeti elemek vonal típusú
feature class-ként kerültek a geoadatbázisba.
A miocén képződményekhez tartozó feliratok is annotation feature class-ként lettek
tárolva, mivel a manuális elhelyezésnek a fentiekben olvasható okok miatt nagy
jelentősége volt.
A negyedidőszaki képződmények nélküli térképen a szintvonalak 40 méteres
szintvonalközökkel lettek megjelenítve, hiszen a térkép olvashatóságát rontaná a sűrű
szintvonalak használata. A szintvonalak a kartográfia követelményeinek megfelelően
sárkányvére vörös színezést kaptak, de 30 %-os átlátszóságot állítottam be, hogy a fő
térképi elemek olvashatóak legyenek.
Ezen a térképen is ábrázolásra kerültek a kiszerkesztett földtani keresztszelvények
nyomvonalai. A fúrások a negyedidőszak alatti első képződmény szerint kerültek
színezésre. A zsúfolt feliratok elkerülése miatt a fúrások azonosítója csak azon fúrások
esetében lett megjelenítve, amelyek a szelvénynyomvonalakra estek (ezen feliratok
esetében is annotation feature class lett kimentve), a földtani szelvényeken ábrázolt fúrások
így könnyen azonosíthatók. A kutatási területre eső fúrások nevét az észlelési térképen
megjelenítettem, így azok onnan visszakereshetők.
A térképezési terület határának megjelenítéseés a méretarány-beállítások ugyanolyan
módon történtek, ahogy azok a 7.1.1. fejezetben már taglalásra kerültek.

7.1.3. Fedett földtani térkép
A fedett földtani térkép (13. ábra) az észlelési térkép, archív térképek és a fúrási adatok
alapján készült. A fúrások a talaj alatti első képződmény indexe szerint lettek színezve. Az
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egyes képződmények szerkesztési eljárása hasonlóan alakult, mint a fedetlen földtani
térképen.

13. ábra Kivágat az 1:25 000 méretarányú fedett földtani térképről. Jobb oldalon a teljes
térkép jelmagyarázata

A továbbiakban a fedőhegységi képződmények ArcGIS-ben használt rétegeit mutatom
be, amelyek a földtani térképek projektben a fedett térkép és fedett térképhez tartozó
fúrások rétegcsoportjaiba kerültek (14. ábra).
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14. ábra A fedetlen és fedett földtani térképeket tartalmazó projekt rétegszerkezete (a fedett
térkép rétegeinek kiosztásával megjelenítve)

A fedett földtani térkép alapját a fedetlen térkép jelenti. A fedetlen térképet alkotó
csoport (group layer) fölé került a „Fedett térképet” jelentő rétegcsoport. Ennek legalsó
tagja a „Fedőhegységi üledékek” réteg, ami a kvarter üledékeket jeleníti meg. Az egyes
képződmények színkulcsa az észlelési térképből származott, így a három térkép (észlelési,
fedetlen és fedett földtani) szín- és jelkulcsa megegyezett. A fedőképződmények poligon
feature class-ként kerültek a geoadatbázisba.
A fedőképződmények feliratozása annotation feature class-ként lett megoldva. A
szintvonalak színe és az átlátszóság beállításai megegyeznek a fedetlen földtani térképpel,
viszont ennél a térképnél sűrűbben, 10 méterenkénti szintvonalközökkel lettek
megjelenítve. A kisebb közök oka, hogy a fiatal képződmények és a felszíni viszonyok
szoros kapcsolatban vannak egymással.
A fedett térkép rétegei alatt lévő alaphegységi és miocén képződmények indexeit
egyesített annotation feature class-ként kimentettem és hozzáadtam a fedett térkép
rétegcsoporthoz, ezáltal a feliratok helye manuálisan állíthatóvá vált. Ez a megoldás azért
vált szükségessé, mert a két,

idősebb geológiai képződményeket megjelenítő

rétegcsoportból csak kisebb kibukkanások látszódnak a fedett térkép esetében.
Amennyiben a feliratok az eredeti pozíciójuk alapján lettek volna megjelenítve, úgy több
képződményhez nem jelent volna meg felirat vagy részben takarva jelent volna meg.
A fúrásokat, a fúrások feliratait és a szelvénynyomvonalakat tartalmazó csoport
ugyanolyan megoldással lett kivitelezve, ahogy a fedetlen földtani térkép hasonló
csoportjáé. A különbség abból áll, hogy a fedett térkép esetében a fúrások a talaj alatti első
képződmény szerint lettek színezve. A fúrások azonosítója akkor került kiírásra
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(annotation feature class-ként kimentve), ha a fúrás szelvény részét alkotta. A kutatási
területre eső fúrások azonosítóját az észlelési térképen megjelenítettem, így azok onnan
visszakereshetők.
A térképezési terület határa és ez alapján a térképi megjelenítés vágási területe, a
méretarány-beállítások ugyanolyan módon történtek, ahogy az észlelési és fedetlen
térképnél.
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7.2. A kutatási terület 3D modellje
Az előző fejezetekben leírtak egyben a vetőmodell előkészítését is jelentették, hiszen a
Hetvehely-magyarszéki-törés háromdimenziós modelljének elkészítéséhez alapadatként
kellett felhasználni a földtani térképeket, a földtani szelvényeket, valamint a fúrási
adatokat. A szerkesztéshez célszerű volt egy geoadatbázist létrehozni és azon belül egy
feature dataset-et (EOV és EOMA rendszerben), majd ebben tárolni az egyes feature classokat és raszteres állományokat.
A földtani térképekből a geológiai képződmények térbeli elterjedése szolgáltat
információt a keresztszelvények elkészítéséhez, illetve a térképszerkesztés során
újraértelmezett szerkezeti elemek nyomvonala felhasználható a háromdimenziós
modellnél. A továbbiakban azt fejtem ki részletesen, hogy az adatforrásokból nyert
adatokat hogy gyűjtöttem össze egy pont feature class-ba és ebből hogy kaptam egy
interpolált felszínt.
A fúrási adatok a 6.2.3. fejezetben leírtak szerint a földtani keresztszelvények vázát
képezték, a szelvények szerkesztését Konrád Gyula végezte el. Ezek a földtani és
újraértelmezett geofizikai szelvények adták a modell elkészítéséhez szükséges legtöbb
adatot. Az elkészült szelvényekről, illetve különálló fúrásokról, amelyek harántolták a
Hetvehely-magyarszéki-törést, le lehetett olvasni a mélységi adatokat, ezeket egy pont
feature class-ban lehetett tárolni mint z koordinátát (double-precision adattípusú mezők).
A különálló fúrások esetében a ferdeségi adatok alapján kerültek meghatározásra az x,
y, z koordináták a pontosabb eredmény érdekében. Ezeket az adatokat a RockWorks
szoftverből lehetett kinyerni excel adattábla formájában, majd ArcMap-ben a „Display X Y
data…” paranccsal megjeleníthetővé váltak.
A szerkezeti elem felszíni adatait a modell megjelenítéséhez használt magassági
modellből lehetett kinyerni (15. ábra).
Az adatok térbeli eloszlását is figyelembe kellett venni az adatbevitel során, hiszen az
adathiányos területek és az adatokkal rendelkező részek között az interpolációs eljárás
kedvezőtlen eredményt hozhat, amennyiben egy adott térrészen sűrűn helyezkednek el
adatok, majd utána nagy területen adathiány áll fenn.
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15. ábra Pillanatkép adatbevitel közben

A felszín interpolálását spline függvénnyel végeztem el, a regularized opciót használva,
hiszen ez igen hasznos földtani felszínek esetében az élsimítás automatikus elvégzése
miatt. Az interpolációs eljárás a bevitt pontok z koordinátáinak adatait használta, ebből
interpolált egy felszínt, ami a vető felületét reprezentálja. Eredménye egy raszteres
állomány lett, ebben az esetben egy magassági modell. A modellezési határon kívül eső
területek levágása az úgynevezett „Extract by mask” eszközzel történt. Az így kapott
raszteres állomány kivágata a „Raster to TIN” eszközzel „triangulated irregular network”
(továbbiakban TIN) vektoros állománnyá lett átalakítva.
Az előzőkben leírt metódust a Hetvehely-magyarszéki-törés két mellékágára
vonatkozóan is elvégeztem. Az elágazások úgy kapcsolódnak a szerkezet főágához, hogy
azokon a pontokon, ahol érintkezik két felület, ott a főág mélységi adatait öröklik a
mellékágak, ezáltal biztosított a folytonos megjelenítés. A 3D vizualizáció során ArcScene
szoftverkörnyezetben a magassági modell mellett a szerkezeti felszínek létrehozásában
fontos szerepet játszó fúrásokat is megjelenítettem az „extrusion” beállítási lehetőséggel a
talpmélységadatok alapján. A 3D megjelenítés során a domborzatmodell 30%-os
átlátszósággal lett ábrázolva, így kiemelve a szerkezeti felszíneket.
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Az ArcScene beépített funkciói között nem található meg a feliratozás, valamint a
koordinátaháló megjelenítése sem, ezekre a hiányosságokra megoldást jelenthetnek a
következőkben leírt módszerek. A 3D feliratokat egy ingyenesen letölthető, beépülő
modullal lehet kivitelezni, az úgynevezett 3D Labels-el. Állítható a feliratok x, y, z tengely
menti dőlése és helyzete. A modul hiányossága, hogy a szóközöket, valamint ékezetes
karaktereket tartalmazó szövegeket nem képes megjeleníteni, és amennyiben a 3D ábrát
elfordítjuk a feliratok nem fordulnak azzal együtt.
A koordinátaháló ábrázolására alkalmas lehet az EnterVol nevű beépülő program, ennek
próbaverzióját használtam fel a munka során. Arra is kerestem megoldást, hogy lehetne
létrehozni egy koordinátahálót beépülő modul nélkül. A modell határára bizonyos
távolságonként bevihetők z koordinátával ellátott pontok (külön pont feature class
szükséges), a z koordinátákat az „Edit sketch properties” menünél lehet megadni. Egy új
oszlopba (string adattípusú mezők) érdemes kiírni a koordináta értékeket, például:
„EOVx:574000”. A különböző magassági adatokkal rendelkező, de egy x, y koordinátába
eső pontokat egymásra kell helyezni, ebben segít a „snapping” eszköz. Ezzel a megoldással
3D pontok hozhatók létre. Az előbb leírtakat elvégeztem vonal feature class-szal is (ahol a
töréspontok kaptak z értékeket), így a mélységi adatokra vonatkozóan hálót, 3D vonalakat
kaphatunk. Ezek után a koordinátákat tartalmazó „string” típusú mezők értékeit meg lehet
jeleníteni a 3D Labels eszközzel (16. ábra).
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16. ábra A Hetvehely-magyarszéki-törés 3D modellje kétféleképpen feliratozva. A bal oldali
képeken az EnterVol program koordináta-hálója, míg a jobb oldalon a 3D pontokból és
vonalakból nyert 3D feliratozás látható
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7.3. A téradatok további kezelése
A kutatás további fázisai során felmerülhet az igény a megfelelően strukturált adatsorok
adatbázisba való feltöltésére. A téradatok, így például a fúrások (ferdeségi jellemzőkkel),
földtani térképek, 3D megjelenítésre alkalmas állományok, amennyiben megfelelő módon
adatbázisba vannak rendezve, úgy bármilyen adatbázis kapcsolatra képes térinformatikai
szoftver (GIS, CAD) meg tudja jeleníteni azokat. A diplomamunka keretein túlmutat a
teljes adatbázis megépítése, viszont az elkészült vetőfelszínek és fúrások példáján mutatom
be az adattáblák megfelelő feltöltését PostgreSQL adatbázis-kezelőbe.

7.3.1. A 3D felszínek
A továbbiakban a TIN állományok PostgresSQL (9.5.6 verziójával) adatbázisba töltését
ismertetném PostGIS bővítménnyel. A PostGIS lehetőséget ad a 3D objektumok esetében a
3D-s térben való SQL (Structured Query Language) lekérdezésekre is. A műveletsort
PgAdmin III-ban végeztem el.
A TIN állományokat először konvertálni kell poligon feature class-ba, a műveletre a
„TIN triangle” nevű függvény megfelelő lehet. A feature class típusú fájlokat exportálni
kell shapefile formátumba, hiszen a PostGIS közvetlenül csak a shapefile-okat képes
beolvasni. A PostgreSQL adatbázis-kezelőben szükséges létrehozni egy külön adatbázist,
érdemes saját felhasználót létrehozni (login role), majd „superuser”-ként szerkeszteni és
építeni az adatbázist. A PostGIS bővítmény Shapefile Import/Export Manager eszközével
lehet beolvasni az adott fájlokat, célszerű ügyelni a „spatial reference id” (SRID) nevű
kitölthető mezőre, ahol a PostGIS az adott állomány EPSG (European Petroleum Survey
Group) kódját várja, ami EOV rendszer esetén 23700. A betöltött fájlok külön-külön
adattáblába íródnak, az eddigi poligonok úgynevezett „multipolygon”-ként kerülnek a
PostgreSQL adatbázisba.
Minden adattáblába szükséges egy új oszlopot létrehozni, amivel a vetőfelszínek
azonosítása történik a továbbiakban. Az új oszlop (szerkezeti elem neve = szerk_neve) a
következő SQL paranccsal tölthető fel adatokkal:
UPDATE hm_tores_01 SET szerk_neve='hm_foag';
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Célszerű kiválasztani az egyik adattáblát, például a „hm_tores”-t (ez a főágat jelenti),
majd ebben tárolni a többi adattábla ugyanolyan struktúrájú adatsorait. A bemásolás egy
egyszerű SQL alapú paranccsal elvégezhető:
INSERT INTO hm_tores SELECT*FROM hm_elag_01 WHERE szerk_neve =
'hm_elag_01';
Annak érdekében, hogy az adatbázist kezelő szoftverek a szerkesztést is végre tudják
hajtani az adattáblán, létre kell hozni egy „serial” mezőtípusú oszlopot, hiszen ez alapján
képesek a térinformatikai szoftverek az objektumok azonosítására. Az adattábla felesleges
oszlopait érdemes törölni, a tisztítás eredményeként a következő lett az adattábla
felépítése:

CREATE TABLE public.hm_tores
(
slope_deg numeric,
aspect numeric,
shape_leng numeric,
shape_area numeric,
geom geometry(MultiPolygonZM,23700),
szerk_neve character(50),
serial integer NOT NULL DEFAULT nextval('hm_tores_serial_seq'::regclass),
CONSTRAINT serial_pk PRIMARY KEY (serial)
)
WITH (
OIDS=FALSE
);
ALTER TABLE public.hm_tores
OWNER TO "szg";
Az elkészült adattábla kapcsolódását térinformatikai szoftverhez QGIS program alatt
teszteltem (17. ábra), ahol az attribútum adattábla szabadon szerkeszthető. A szerkesztés
végeztével a módosítások automatikusan az adatbázis adattáblájába íródnak.
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17. ábra QGIS 2.14.14 verzióval létrehozott adatkapcsolat

7.3.2. A fúrási adatsorok
A fúrások adatait, amelyek a RockWorks SQLite adatbázisába lettek feltöltve, érdemes
egy olyan adatbázisba tölteni, amely az egész kutatás adatsorait tartalmazza. A 7.2.
fejezetben említésre került, hogy a RockWorks szoftverből exportálhatók a fúrások adatai
excel adattáblákba. Az excel munkalapok tartalmazhatják a fúrások koordinátáit (x, y, z),
valamint a sztratigráfiai adatokat is (18. ábra).

18. ábra RockWorks programból exportált excel munkalapok tisztított adatsorai
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A fúrások ferdeségi adatait immár nem dőlésiránnyal és dőlésszöggel adjuk meg,
hanem adott mélységenként x, y és z koordinátákkal. Az excel munkalapokon alapvetően a
tizedes-elválasztó jel a vessző, ezt érdemes ponttá alakítani, hiszen a PostgreSQL is ezt
használja. A letisztított adatsort szöveges fájlként célszerű elmenteni, aminek az
oszlopelválasztó karaktere tetszőleges lehet.
PostgreSQL-ben a „fúrások alapadatait” pontként, a „fúrás rétegsorokat” vonalként
lehet meghatározni. A két adattáblát össze lehet kötni, hogy adatkapcsolat álljon fent
közöttük (1:n kapcsolat), amelynek az alapja a fúrások azonosítója. A pontok esetében a
fúrás azonosítója, EOV x, EOV y, EOMA z, valamint a fúrás talpmélységadatai kerültek
az adattáblába. A pgAdmin III grafikus felületen létrehozott „furas_alapadatok” adattábla
oszlopainak létrehozása után importálni lehet az excelből kimentett szöveges fájlt, ezzel
feltöltve adatokkal az adattáblát. Ezután létre lehet hozni az új, geometriát leíró oszlopot:

SELECT ADDGeometryColumn('public', 'furas_alapadatok', 'geom_pont', 23700, 'POINT',
3);
Ezután az x, y, z koordináták alapján feltölthető a geometria oszlop:

UPDATE furas_alapadatok SET geom_pont = ST_SetSRID(ST_MakePoint(x, y, z),
23700);
Az így elkészült fúrások 3D pontjait leíró adattábla a következőképp néz ki:

CREATE TABLE public.furas_alapadatok
(
furas_id character(25),
x numeric(12,2),
y numeric(12,2),
z numeric(12,2),
talp_melyseg double precision,
serial_number

integer

NOT

NULL

DEFAULT

nextval('furas_alapadatok_serial_number_seq'::regclass),
CONSTRAINT serial_number2_pk PRIMARY KEY (serial_number),
CONSTRAINT furas_id_uk UNIQUE (furas_id)
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)
WITH (
OIDS=FALSE
);
ALTER TABLE public.furas_alapadatok
OWNER TO "szg";
A „fúrás rétegsorok” nevű tábla a fúrásszám és az x, y, z koordináták mellett
tartalmazza a földtani indexeket és az egyes képződményekhez tartozó (talp, tető) mélységi
adatokat is. A „fúrás rétegsorok” geometriáját leíró oszlop létrehozása a következő SQL
paranccsal hozható létre:

SELECT

ADDGeometryColumn('public',

'furas_retegsorok',

'geom_line',

23700,

'LINESTRING', 3);
Ezután a 3D vonalak geometriája létrehozható:

UPDATE

furas_retegsorok

SET

ST_SetSRID(ST_MakeLine(ST_MakePoint(x_kezdo,

geom_line
y_kezdo,

=
z_teto),

ST_MakePoint(x_veg, y_veg, z_talp)), 23700);
Az elkészült „fúrás rétegsorok” 3D vonalait leíró adattábla, amely már az
adatkapcsolatot is mutatja a „fúrás alapadatokkal”:

CREATE TABLE public. furas_retegsorok
(
furas_id character(25),
depth_1 double precision,
depth_2 double precision,
stratigraphy character(30),
x_kezdo numeric(12,2),
y_kezdo numeric(12,2),
z_teto numeric(12,2),
x_veg numeric(12,2),
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y_veg numeric(12,2),
z_talp numeric(12,2),
serial_number

integer

NOT

NULL

DEFAULT

nextval('furas_retegsorok_serial_number_seq'::regclass),
geom_line geometry(LineStringZ,23700),
CONSTRAINT serial_number_pk PRIMARY KEY (serial_number),
CONSTRAINT furas_id_fk FOREIGN KEY (furas_id)
REFERENCES public.furas_alapadatok (furas_id) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
)
WITH (
OIDS=FALSE
);
ALTER TABLE public. furas_retegsorok
OWNER TO "szg";
Az elkészült adattáblák kapcsolódását térinformatikai szoftverhez AutoCAD Map 3D,
QGIS és ArcGIS programok alatt teszteltem (19. ábra). Érdemes megjegyezni, hogy akkor
képesek a szoftverek kapcsolódni a PostgreSQL adatbázishoz, amennyiben az adott
verziók kompatibilisek egymással (például: az ArcGIS 10.5 verziója a PostgreSQL 9.3.13
és 9.5.3 verziók és azok közötti kiadásokat támogatja). Továbbá az ArcGIS esetében az
adatbázis elnevezése csak kisbetűs karaktereket tartalmazhat.
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19. ábra A fúrások és a Hetvehely-magyarszéki-törés megjelenítése adatbáziskapcsolattal. Az
alsó két képen a fúrás rétegsorok véletlenszerű színezéssel ábrázolva
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8. Következtetések
A 3D megjelenítés segítségével a törés geometriájáról kaphatók információk. A
Hetvehely-magyarszéki-törést eltolódásos és feltolódásos kinematikájúnak is tekintették
korábban (4.1. fejezet). Az eredményként kapott felszín lapos dőlésszöge arra utal, hogy a
vető feltolódásként értelmezhető, mert az eltolódások jellemzően meredek, függőlegeshez
közeli dőlésszögűek. A szerkezeti elem délkeleti vége igen változatos, gyakran
váltakoznak a domború-homorú térrészek, amelyek a vetőfelszín meredekségét
befolyásolják ezeken a helyeken. Az ábrázolt szerkezet komplexitását mutatja, hogy az
egyik mellékág a főághoz hasonló meredekséggel rendelkezik, míg a másik a főágtól
eltérően igen meredek dőlésszögű.
Amennyiben a kutatás folytatódik a jövőben és a modell alapját képező megbízható
adatok mennyisége nő, úgy pontosabb kép kapható majd a szerkezetről.
A modell létrehozása során végzett kiterjedt kutatás adatok hiányában nem tudta
meghatározni, hogy a Hetvhely-magyarszéki-feltolódás és a Mecsekalja-öv hogyan
viszonyul egymáshoz. További kérdés, hogy a Hetvehely-magyarszéki-feltolódás hogyan
folytatódik északnyugat felé. Ezekre a kérdésekre csak újabb földtani adatok (a jövőben
lemélyülő fúrások vagy lemérendő geofizikai szelvények) segítségével lehet válaszolni.
A dolgozat adta térinformatikai megoldásokat hasonló kutatások keretében is
alkalmazni lehet a jövőben. A hatékonyság növelése érdekében hasznos lehet egy
automatikus háromdimenziós koordináta-hálót generáló modul leprogramozása, amely
mentesíti a felhasználót az időigényes manuális munkától.
Az egységes adatstruktúra elengedhetetlen a megfelelő adatkezelés és -felhasználás/elemzés szempontjából. A földtani kutatások egyik alappillére a fúrásokból nyert
információ, viszont a fúrások dokumentációjának digitális megléte kezdetleges állapotban
van, ezért érdemes lenne a fúrások adatait megfelelő módon egységesített formában tárolni
egy arra alkalmas szoftverben, például a RockWorks-ben. Érdemes lenne egy modult
létrehozni, amely a RockWorks adatbázisához közvetlenül kapcsolódik az ArcGIS-en
keresztül, így lekérve adatokat az SQLite adatbázisból, hasonlóan a RockWare GIS Linkhez csak ebben az esetben az ArcGIS számára szolgáltatna adatot a RockWorks.
Továbbá hasznos lehet a BAF kutatási program során is a felvázolt adatbázis
megépítése. Az adatbázis segítségével megkönnyíthetnénk a kutatómunkát, hiszen, ahogy a
jelen munka (több fejezetben is) taglalta: az újabb és újabb kutatási periódusok

43

megkezdésekor a legnagyobb nehézséget a régebbi ciklusok anyagainak egységesítése
jelenti.
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Mellékletek
1. A Bodai Agyagkő Formáció perspektivikus előfordulási területének földtani észlelési
térképe
2. A Bodai Agyagkő Formáció perspektivikus előfordulási területének fedetlen földtani
térképe a kvarter elhagyásával
3. A Bodai Agyagkő Formáció perspektivikus előfordulási területének fedett földtani
térképe
4. Videó a 3D megjelenítésről (hm_3d.avi)
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