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A földrajzi információs rendszerek (GIS) 
alkalmazási példái 

a földtudományok területén 

Examples of GIS-applications in the geoscience 

FÜLE László1 

(13 ábra, 1 térkép) 

Összefoglalás 
A számítógépes térképezés, a földrajzi információs rendszerek használata új tudományág, a 

térinformatika kialakulását eredményezte napjainkban, mely új megvilágításba helyezi a különféle 
tudományokat, elősegíti a köztük lévő kapcsolatrendszer feltárását. Alkalmazási lehetőségeit minden 
olyan tudományban megtaláljuk, melynek adatai földrajzi helyhez köthetők, eredményei térképen 
ábrázolhatók, de különösen igaz ez a földtudományok területére. 

E rendszerek használata a földtudományok vonatkozásában Magyarországon is több oktatási 
és kutatóintézetben, valamint önkormányzatoknál, hatóságoknál, sőt magáncégeknél is elterjedőben 
van. A szerző tapasztalatai szerint hazánkban elsősorban adatbázisként, térképi megjelenítő esz
közként, de főként meglévő térképek reprodukálására használják. Ez a számítógépes hardver-szoft
ver rendszer azonban a köztudattal ellentétben jóval több lehetőséget rejt magában, különösen a 
térbeli elemzés területén. E tanulmány elsősorban földtudományi szempontból próbál ezekre az 
elemzési lehetőségekre rávilágítani, hiszen a földrajzi információs rendszerek általános használatát 
kitűnő könyvek, jegyzetek, szoftver-használati kézikönyvek mutatják be, melyek közül már több 
magyar nyelven is megjelent. 

Abstract 
The application of Automated Mapping and Geographical Information Systems resulted in a 

new discipline nowadays which gives the different sciences a new illumination and promotes 
revealing their interrelationships. There are application possibilities in all kinds of sciences where 
there are data bound to geographical places or results applicable for displaying on maps, but 
particularly in geoscience. 

Using GIS in geoscience is being widespread in several educational and research institutes, 
local governments, authorities and private firms. By experiences the primary uses of it are keeping 
databases and presentation maps but mainly reproduction of existing maps. However, this hardware 
and software system has much more possibilities than people would think, especially in spatial 
analysis. This paper is aimed to present spatial analysis from geoscientific point of view while 
using GIS for general purposes is presented by excellent books, lecture notes and user 's guides 
either in foreign or Hungarian languages. 

Manuscript received: 10th July, 1996 
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Bevezetés 

Az NCGIA Core Curriculum magyar változatának ( M Á R K U S (szerk) 1994) 
meghatározása szerint а földrajzi információs rendszer (Geographical Information 
System) hardver, szoftver és módszerek olyan rendszere, mely segíti a komplex 
tervezési és irányítási feladatok megoldására szolgáló térbeli adatok gyűjtését, 
kezelését, feldolgozását, elemzését, a modellezést és megjelenítést, ezáltal egy
séges rendszerbe integrálja a térbeli és leíró információkat, így alkalmas keretet 
biztosít a földrajzi adatok elemzéséhez. Minden olyan tudományban megtalál
juk alkalmazási területeit, melyben nagyszámú adatot kell feldolgozni, s az 
adatok közlésében kiemelt szerepe van a földrajzi helynek, térképi ábrázolás
nak. Éppen ezért egyik fő gyakorlati alkalmazási területe a természeti erőforrás 
alapú felhasználás (pl. erdőgazdálkodás, környezeti hatásvizsgálat, láthatósági 
vizsgálat), de ezek közé sorolható a földtani, hidrogeológiai, környezetvédelmi 
vonatkozású adatok feldolgozása, térképezése is. 

Egyes értelmezések szerint (REMETEY et al. 1 9 9 3 ) csak az ezzel a területtel foglalkozó rendszereket 
illetik a földrajzi információs rendszer elnevezéssel és minden szakterületre összefoglalóan a tér
informatikai rendszer kifejezést használják. Gyakoribb a térinformatikai rendszer és a földrajzi 
információs rendszer szinonim felfogása, amit e munkában is követünk. A természeti erőforrás 
alapú alkalmazások mellett földrészlet alapú (pl. telek- és tulajdonosnyilvántartás), utcahálózat 
alapú (pl. útvonaloptimalizálás, címkeresés) és közműnyilvántartási alkalmazásokat (pl. csőveze
tékek, elektromos hálózatok nyilvántartása és karbantartása) ismerünk. Vannak kimondottan ezekre 
a területekre kifejlesztett speciális szoftverek (pl. hálózati alkalmazások), de a legtöbb rendszer 
általánosan használható bármely területen. 

A térinformatikai rendszerek alapvető különbözősége a valós világra alkal
mazott adatmodellben nyilvánul meg, mely szerint raszteres és vektoros rend
szerekről beszélhetünk. 

A raszteres modell a vizsgált területet azonos méretű alapelemekre, cellákra bontja, melyben 
minden cella önálló értékű. Á cellákat meghatározott sorrendben, általában a bal felső sarokból 
kiindulva, sorról sorra kezeli, ezáltal a megadott terület minden pontjára ad információt (fedvény-
szemlélet). Fő alkalmazási területe a légi és műholdfelvételek feldolgozása. 

A vektoros modell a valós világot pontokkal, vonalakkal és poligonokkal, mint alapelemekkel 
írja le. A vonalak, poligonok vonalszakaszokból épülnek fel. E modellben az alapelemeknek nem 
kell szükségképpen a vizsgált területet teljesen kitölteni (objektumszemlélet), csak a feldolgozandó 
objektumokat töltjük be a rendszerbe. Pontszerű objektumok lehetnek például kutak, források, 
vonalszerűek vízfolyások, törésvonalak, poligonok pedig települések, területek. E rendszerekben 
a fedvényszemlélet is érvényesíthető a terület poligonokkal való hiánytalan kitöltésével (pl. kőzet
vagy talajfoltok felvétele egy területen). 

A raszteres és vektoros adatmodell különbségét mutatja be az 1. ábra a Balaton 
Fűzfői-öböl területéről, a raszteres példa egy műholdfelvétel részlete, a vektoros 
modell digitalizált területhasználati térkép. Megjegyzendő, hogy a raszteres 
megközelítés nem szükségképpen pontatlanabb, jobb felbontásban a raszter 
cellái nem szembetűnőek, az ábra a két adatmodell különbségét hangsúlyozza. 

A feladat jellegétől függően kell kiválasztanunk a kívánt adatmodellt és szoft
vert, melynek szempontjai a feldolgozandó bemeneti adatok tulajdonságai, a 
megfelelő felbontás és pontosság, az elemzési lehetőségek, számítási sebesség, 
memóriaigény, tárolás. A földtani, hidrogeológiai, környezetföldtani informa-
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1. ábra. A raszteres és 
vektoros adatmodell össze
hasonlítása. 2. Landsat T M 
műholdfelvétel 4-es sávjá
nak kivágata Balatonfűzfő 
környékéről 25X25 méteres 
felbontásban (FÖMI Corine-
project). 2. Balatonfűzfő 
környékének digitalizált te
rülethasználati térképe 

Fig. 1. The comparison of 
raster and vector data model. 1. 
Satellitfoto of surroundings 
Balatonfűzfő. Landsat TM 
Band 4, 25x25 m resolution 
(FÖMI Corine-project). 2. 
Digitized landu'se map of 
Balatonfüzfä 

ciókat leginkább térképekről, fúrásokból szerezhetjük, pont-, vonal- és poligon 
alapelemekként ábrázoltán, tehát a vektoros modellú rendszerek használata e 
területen talán gyakoribb. Ugyanakkor légi és műholdfelvételek, domborzati 
adatok feldolgozásához a raszteres rendszereket alkalmazzák inkább. A mo
dernebb szoftverek már lehetőséget biztosítanak a raszter-vektor átmenet meg
valósítására is. E tanulmányban elsősorban a vektoros rendszerek sajátságai 
kerülnek bemutatásra, lehetőleg elkerülve azonban egyetlen szoftver ismerte
tését, bár a bemutatott példák a világon és Magyarországon is talán legismer
tebb GIS-rendszerrel, az ARC/INFO, Arc View programokkal készültek. 

Adatbevitel 

A földrajzi információs rendszerek fő adatforrásai a térképek, maga a térin
formatika is az automatizált térképészet fejlődésével alakult ki. Az átlagos fel-
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használó a földtudományok területén is már elkészült topográfiai, földtani, hid
rogeológiai térképekről vesz le információkat, azzal a céllal, hogy megjelenítse 
a számítógép képernyőjén, alapadatként alkalmazza további elemzésekhez. 

Az adatbevitel legáltalánosabb módja a digitalizálás, melynek eszközei a kü
lönböző méretben (A5-A0) beszerezhető digitalizáló táblák. 

A táblába beépített fémháló mágneses mezejét a kurzor érzékeli és a szálkereszt helyzetét x, y 
koordinátapárokként továbbítja a számítógéphez, melyeket a térinformatikai programok kezelnek. 
A térkép táblán való rögzítése után néhány azonosítópontot (általában 4) kell bevinni, melyek 
segítségével a térinformatikai rendszer a tábla és a térkép koordinátarendszerei között kapcsolatot 
teremt, elvégzi a transzformációt. A digitalizálás úgy történik, hogy a térkép lényeges pontjain a 
kurzor billentyűit lenyomjuk, a rendszer pedig a pontok helyét az azonosítópontokhoz viszonyítva 
koordinátapáronként automatikusan tárolja. Görbült vonalak digitalizálása során a vonal pontjait 
követjük a szálkereszttel, s a kurzor billentyűjét olyan sűrűséggel nyomjuk le, hogy a vonal gör
bületét megfelelően visszakapjuk. Ezáltal a vonalakat tulajdonképpen apró, szabad szemmel nem 
is érzékelhető vonalszakaszokból építjük fel. 

A digitalizálás során különféle problémák merülhetnek fel, melyre érdemes 
odafigyelni. Az egyik alapvető probléma az alaptérképként használt topográfiai 
ill. tematikus térképek eltérő vetületi rendszere. A Magyarországon használt 
leggyakoribb vetületi rendszerek az Egységes Országos Vetület, Gauss-Krüger 
vetület, sztereografikus és a hengervetületi rendszerek. Mivel e vetületeknél az 
alapfelület (más-más forgási ellipszoid), a vetítés módja (szögtartás, távolság
tartás, területtartás) és a képfelület (meridionális, transzverzális henger, ill. sík) 
is eltérő, ezért a különböző vetületi rendszerekben készült térképeket matema
tikai egyenletekkel torzulás nélkül nem lehet egymásba képezni. A térinforma
tika azonban ennél jóval egyszerűbb megoldást kínál az egymásnak való meg
feleltetésre. A háromszögelési alappontoknak ugyanis ismert a koordinátája az 
említett vetületi rendszerekben, tehát azonosítópontként ezeket adjuk meg a 
feldolgozáshoz szükséges vetületben, így a digitalizálás során az összes objek
tum már a kívánt koordinátákkal tárolódik. A digitális földmérési alaptérképi 
adatállományok készítése és kezelése rendeletben szabályozott (21/1995. 
(VI.29.) FM г.), alapja a geokód, mely megadja az objektum jellegét y, x, z koor
dinátáit Egységes Országos Vetületben és Balti-tengerhez viszonyított tenger
szint feletti magasságban (21/1986. (XII. 28.) MÉM г.). Hasonló irányelvek ki
dolgozása lenne szükséges a földtani információk tárolásáról és kezeléséről is. 

A következő kérdéskör a felhasznált térképi információk megbízhatósága. A 
földtani vonatkozású tematikus térképek általában nem tartalmaznak koordi
nátákat, ezért az azonosításhoz megfelelő azonosítópontokat kell keresni. Erre 
alkalmas lehet a térképszelvény határa, a feltüntetett fúráspontok ismert koor
dinátája, de szükség esetén a topográfiai térképen kimért pont (pl. hegycsúcs, 
útkereszteződés) is. A pontatlan azonosító pontatlanná teszi a digitalizált tér
képet is. A pontosság vizsgálatakor ellenőrizni kell a kiindulási térképek pon
tosságát is. 

Az eltérő időpontban felvételezett földtani térképek még azonos méretarány 
esetén sem fedik mindig pontosan egymást (2. ábra). E hibák forrása még a 
térképezésben keresendő, egyrészt a kőzetelőfordulások helyének pontatlan 
azonosításában, másrészt a kapcsolatok figyelmen kívül hagyásában. A külön-
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2. ábra. El térő céllal és más-más időpontban felvételezett földtani térképek összehasonlítása. 1. 
Részlet a balatoni üdülőkörzet mérnökgeológiai térképsorozatának (CHIKÁNNÉ & ERDÉLYI, 1989) 
digitális rekonstrukciójából. 2. Részlet a Balaton környéke építésföldtani térképsorozatának 
(BOROSS, KURIMAY, CSILLAG & CSERNY, 1983) digitális rekonstrukciójából. 3. A két földtani térkép 
eltérésének bemutatása térinformatikai átlapolási művelettel 

Fig. 2 . The comparison of geological maps constructed with different purpose and in different time. 1 . 
Parts of digital reconstruction of engineering geological map series on recreation area of Lake Balaton 
(CHIKÁNNÉ & ERDÉLY/, 1989). 2 . Parts of digital reconstruction of engineering geological map series 
surroundings of Lake Balaton (BOROSS, KURIMAY, CSILLAG & CSERNY, 1983). 3. The difference of two 
geological maps using GIS overlay functions. Legend: alluvium, sandy gravel, lacustral deposition, 
kolluvium, loess, alluvial sandy gravel, Tihany Formation, Csákvár Claymarl F., Main Dolomite? F., 
Füred Limestone F., Megyehegy Dolomite F., Iszkahegy Limestone F., Aszófő Dolomite F., Csopak Marl 
F., Arács Marl. F. 



292 Földtani Közlöny 126/2-3 

féle tematikájú térképek összehasonlításakor már szabad szemmel szembetűnik 
az egyes elemek közti kapcsolat nyilvánvalósága. A kőzettípusok elterjedése 
maga után vonja a talajtípus változását, a növényzet és talaj kapcsolata is kö
vethető. Mikor azonban rendszerünk segítségével e különböző fedvényeket (ré
tegeket) egymásra vetítjük, a kőzet-, talaj- és növényzetfoltok határai a nyil
vánvaló kapcsolat és a közel azonos kiindulási méretarány ellenére sem töké
letesen takarják egymást, sőt valószínűleg téves kapcsolatokat is kapunk ered
ményül (3. ábra). Az agyagos kőzethez kapcsolódó durvatörmelékes talaj felte
hetőleg a térképezés pontatlanságából adódik. 

A természeti erőforrások komplex elemzése a későbbiekben új, modernebb 
térképezést kíván meg, egy területen a különféle környezeti elemek (kőzet, talaj, 
növényzet stb.) felmérése együtt, egymás kapcsolatait feltárva, azonos méret
arányban kell, hogy történjen. Ehhez nagy segítséget nyújthat egy új, pontos 
helymeghatározó eszköz, az ún. globális helymeghatározó rendszer (Global Posi
tioning System). 

A hordozható műszer rádióhullámok útján tart kapcsolatot műholdakkal, így pozíciója típustól 
függően akár néhány cm pontossággal is meghatározható, s közvetlenül digitális adatot ad a föld
rajzi információs rendszerek számára. Segítségével a földtani térképezés a kőzetkibukkanások kö
rüljárásával és bemérésével a jelenleginél jóval pontosabbá tehető. 

A térinformatikai rendszerek előnye (de egyben hátránya is), hogy a megje
lenítést széles méretaránytartományban végezhetjük, de természetesen az ere
deti térkép kiindulási méretarányánál nem kapunk több információt. Erre a 
többféle témát bemutató komplex értékelésnél ügyelni kell, ugyanis az eltérő 
léptékű adatok összevetése hibás értékelést eredményezhet. Az 1: 100 000-es 
méretarányú földtani térkép 1: 25 000-es méretarányban való használata az ál
talánosítások miatt téves információkat ad. 

Mindezekre szuperponálódnak a digitalizálás során elkövetett hibák, melyek 
a térkép elmozdulásából, a digitalizálást végző személy figyelmetlenségéből, a 
nem megfelelő digitalizálási sűrűségből adódhatnak. E hibák azonban a fentiek 
mellett jóval kisebb mértékűek. Sajnos maga a digitalizálás a térinformatikai 
rendszerekkel végzett munka legfáradságosabb és legunalmasabb elfoglaltsága, 
de az eredményt leginkább befolyásoló folyamat. 

A digitalizálás elkerülési lehetősége, hogy az alapinformációként használt 
térképeket és adatokat már digitális formában szerezzük be vagy szkennelés 
eredményeként hozzuk létre. 

A beszerzett digitális térkép azonban legtöbbször más programmal készül, mint a rendelkezésre 
álló térkép, ezért formátuma, rétegkiosztása legtöbbször eltérő a használni kívánt rendszerétől. A 
konverzió, a hibák javítása, az új rétegkiosztás pedig több időt vehet igénybe, mintha a felhasználó 
a számára fontos objektumokat saját maga digitalizálná. 

A szkennerek, (letapogatók) felbontásuktól függő minőségben tapogatják le a térképeket, majd 
raszteres formátumban hozzák létre a digitális anyagot. A vektoros rendszerben való kezeléshez 
szükséges a raszter-vektor konverzió megvalósítása. Hátrányuk, hogy nem mindig tudnak különb
séget tenni a térképi elemek, színfokozatok között, pl. csak a kőzetkibukkanások foltjait szeretnénk 
adatbázisunkba felvenni, de a szkennelés után e vonalak mellett más, a térképen lévő, számunkra 
szükségtelen vonalak (pl. úthálózat, szintvonalak, vagy akár a térképpapír szennyeződése, gyűrő
dése) is egyaránt szerepelni fognak. E felesleges vonalak eltávolítása akár meg is haladhatja a 



3 . ábra. Kőzet- és talajviszonyok Balatonfűzfő környékén. 1 . Részlet a balatoni üdülőkörzet 
mérnökgeológiai térképsorozatának (CHIKÁNNÉ & ERDÉLYI, 1 9 8 9 ) digitális rekonstrukciójából. A 
jelmagyarázat megegyezik a 2 . ábráéval. 2 . Részlet a talajtani térkép (TEÖREÖK, 1 9 4 1 ) digitális 
rekonstrukciójából. 3 . A kőzet- és talajhatárok összehasonlítása térinformatikai átlapolási 
művelettel 

Fig. 3 . Geological and soil maps of Balatonfűzfő. 1 . Parts of digital reconstruction of engineering 
geological map series on recreation area of Lake Balaton (CHIKÁNNÉ & ERDÉLYI, 1989). The legend see 
at Fig. 2 . 2 . Parts of digital reconstruction of soil map (TEOREOK, 1941). 3 . The comparison of geological 
and soil maps using GIS overlay functions. Legend: silt, silty clay, clay, silt with grain-coarsed parts 
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digitalizálás idejét. A szkennelés méretének, felbontásának és tulajdonság-felismerésének növelése 
az eszközök és a munka költségét többszörösére duzzaszthatja. Megoldás lehet, hogy az eredeti 
térképről a szükséges vonalakat először átrajzoljuk fóliára, majd ezt szkenneljük. Ennél viszont 
már pontosabb és gyorsabb a közvetlen digitalizálás. 

A grafikus adatok felvétele után a rendszerek elvégzik a topológia felépítését, 
ami azt jelenti, hogy tárolják a vonalak metszéspontjait, hosszát, poligonok 
esetén a szomszédsági kapcsolatokat, határoló vonalakat, kerület, terület ada
tait, az objektumokat azonosítókkal látják el. Ezzel a grafikus elemekhez egy 
adatbázis kapcsolódik, mely tartalmazza az objektumok alapinformációit. Eh
hez igény szerint további mezők és adatok (attribútumok) csatolhatok (név, 
típus, kor stb.). Általában a térinformatikai rendszerekhez könnyen kapcsolható 
valamilyen hagyományos adatbáziskezelő program által feldolgozott adathal
maz. A kapcsolás az azonosító pontokon keresztül történik. 

Egyszerűbb elemzések 

A grafikus és táblázatos adatok összekapcsolásával, a térinformatikai adat
bázisunk létrehozásával alkalmunk nyílik az eredmények gyors ellenőrzésére, 
lekérdezésére, megjelenítésére, elemzések elvégzésére. A felhasználó az adato
kat gyorsan és kényelmesen kezelheti, táblázatként kilistázhatja, térképeket je
leníthet meg, sőt nyomtatók segítségével maga is késztermékeket, térképeket 
állíthat elő. 

A földtani térkép digitalizálásával, a topológia felépítésével és az adatok fel
töltésével magunk is létrehoztunk egy kisebb földtani adatbázist, mely a föld
tani térkép kőzetkibukkanásainak poligonjait tartalmazza. Leíró adatként a for
máció nevét, térképjelét, azonosítóját, területét, kerületét, egyéb alkalmassági 
kódját stb. kapcsoltuk hozzá (4. ábra). A térinformatikai rendszer előnye, hogy 
a megjelenítést bármelyik leíró adattípus szerint elvégezhetjük a beépített jel
kulcsi elemek (színek, sraffozási típusok, vonalminták) segítségével, attól füg
gően, hogy adott munkánál inkább az általános földtani, kőzettani tulajdonsá
gok vagy a vastagsági viszonyok fontosabbak. A fejlettebb rendszerek megen
gedik, hogy ne csak a felkínált jeleket használjuk, hanem saját magunk készít
sünk jelkulcsi elemeket, amit a földtani jelölések meg is kívánnak (pl. törésvo
nalak). Néhány földtani vonatkozásban gyakorta használt jelet mutat be az 5. 
ábra. 

Az adatbázis egyik előnye a leválogatás lehetősége. 
A leválogatásra a legtöbb rendszer általában egy szabványos lekérdezési nyelvet (Standard Query 

Language-SQL) használ, melyben az adatbázisból bármilyenbetöltött attribútumot kiválaszthatunk 
valamilyen kritérium szerint. Ezek a lekérdezési műveletek lehetnek relációk (>, <, =, >=, <=), 
aritmetikai műveletek (+,-,*,/) és Boole-kapcsolatok (and, or, not). 

Ahhoz, hogy e műveletek segítségével példaadatbázisunkban megjelenítsük 
az összes 100 m2-nél nagyobb területen felszíni kibukkanásban lévő Fődolomit 
Formációt, relációs műveleteket és egy and-kapcsolatot alkalmazunk (select 
area >100 and formatio= Fődolomit). 
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4. ábra. Földtani adatokkal feltöltött térinformatikai adatbázis megjelenítése, adatainak 
lekérdezése 

Fig. 4. Display and query of a geological GlS-database 

1 6 ^ — * " 1 7 1 8 — \ — 1 9 — \ — 2 0 

• 2 1 A 2 2 © 2 3 © 2 4 9 2 5 

© 2 6 © 2 7 M 2 8 ® 2 9 Я* 3 0 

• 3 1 О 3 2 I 3 3 3 4 -X4 3 5 

5. ábra. Földtani térképeken gyakran használt jelölések. 1-15. Felületi jelek, 16-20 . Vonalas 
elemek, 2 1 - 3 5 . Pontelemek 

Fig. 5 . General symbols of geological maps. 1-15 Hatching, 16-20. Line-symbols, 21-35. Point symbols 
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Ezzel tulajdonképpen már nemcsak reprodukáltuk eredeti térképünket, hi
szen a leválogatásokkal, listázásokkal új rétegeket, térképeket állítottunk elő, 
információkat kérdeztünk le, egy könnyen kezelhető adatbázist hoztunk létre. 

Térbeli elemzések 

A térinformatika kialakulását azonban az előzőekben ismertetett műveletek
nél bonyolultabb elemzések, döntések megoldásának szükségessége eredmé
nyezte. Gondoljunk például építésalkalmassági, területalkalmassági, környe
zetföldtani döntésekre, ahol az optimális megoldást, több kritérium kedvező 
együttes előfordulását kell megkeresni. Környezetvédelmi hatásvizsgálat esetén 
például egy beruházás (potenciális szennyezőforrás) telepítési alternatíváiként 
azokat a területeket kell megtalálni, ahol a tervezett létesítmény lehetőleg a 
legkisebb káros befolyást fogja kifejteni az egyes környezeti elemekre. Ehhez 
alapinformációként a vizsgált elemek térképeit (kőzet, talaj, felszíni és felszín 
alatti vizek, növényzet stb.) használjuk fel. A feladat elvégzése pusztán az alap
térképekkel igen nehéz, hiszen az egyik elem szempontjából alkalmasnak ígér
kező területeket azonosítanunk kell a másik térképen, s meg kell vizsgálni, 
hogy a másik elem szempontjából is kedvező-e. Meg kell találni az összes elem 
szempontjából legkedvezőbb helyet. Különösen akkor ütközünk nehézségekbe, 
ha kiindulási térképeink eltérő méretarányúak, illetve a viszonyítási objektu
mok (pl. úthálózat, településhálózat stb.) nem, vagy hiányosan ábrázoltak. Prob
lémát jelent az is, ha a térképek eltérő időpontokat reprezentálnak, a viszonyí
tási objektumok a valóságban már nem léteznek, vagy még nem ábrázoltak a 
térképen, helyzetük esetleg megváltozott (pl. a vasutat más nyomvonalra he
lyezték). E nehézségek közül valamennyibe van alkalmunk beleütközni, ha egy-
egy magyarországi lokális problémára keressük a választ. 

Az ilyen munkákat megkönnyíti a térinformatikai rendszerek használata, a 
különböző tematikájú és akár eltérő méretarányú térképeket rétegenként, 
szendvicshez hasonlóan egymásra vetíthetjük és komplexen vizsgálhatjuk, egy 
adott helyre vonatkozóan az összes rétegről lekérdezhetjük a betáplált infor
mációt. E műveleteket összefoglalóan átlapolásnak (overlay) nevezzük. 

Az átlapolási műveletek lehetősége a GIS-rendszerekbe beépített, a különféle 
rendszerek más-más matematikai és számítástechnikai műveleteket alkalmaz
nak megvalósításukra. A legfontosabb átlapolási műveletek (6. ábra): az egyesí
tés, közös rész képzése, védősáv létrehozása, kiválasztással új rétegbe sorolás, 
kivágás, határok feloldása, szelvények összekapcsolása, részekre vágása. Bárme
lyik műveletre találunk példákat a földtudományi adatok feldolgozása során is. 

- Egyesítés (unió). Az egyesítési műveletek több eltérő tematikájú réteg (fedvény) elemeinek 
együttes értékelését oldják meg úgy, hogy a létrehozott új réteg az előbbiek összes adatát tartalmazza 
(pl. kőzetanyag és vastagsági viszonyok együttes tanulmányozása). A két vagy több réteget egy 
paranccsal egymásra vetítjük, s a keletkező új réteg tartalmazni fogja a két réteg összes objektumát 
adataikkal együtt. A művelet során a rendszer kiszámolja az összes metszéspontot, tisztázza a 
szomszédsági viszonyokat, új azonosító pontokat hoz létre, melyekhez a többi réteg információit 
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6. ábra. A legfontosabb térinformatikai átlapolások összefoglalása. 1. Egyesítés, 2. Közös rész 
képzése, 3. Poligonszilánkok eltávolítása. 4. Kiválasztás és új rétegbe sorolás, 5. Védőzóna 
létrehozása pont-, vonal- és területelem köré, 6. Kivágás, 7. Határok feloldása, 8. 
Térképszelvények egyesítése és szétvágása. Az A R C / I N F O felhasználói kézikönyv nyomán 

Fig. 6. The most important overlay functions of GIS. 1. Unioning, 2. Intersecting, 3. Eliminating, 4. 
Reselecting, 5. Buffer generation, 6. Clipping, 7. Dissolving, 8. Joining and cutting of maps. ARC/INFO 
USER'S GUIDE 

köti. E feladatok elvégzése a GIS-rendszerek létrehozása előtt kissé nehézkesen, fóliatérképek egy
másrahelyezésével volt megvalósítható. 

- Közös rész képzése. Az egyesítési művelet speciális formája, mely lehetővé teszi, hogy csak olyan 
területeket kapjunk eredményül, mely mindegyik rétegben egyaránt előfordul. Példaként említhető 
földtani vonatkozásban egy olyan feladat, mikor kíváncsiak vagyunk azokra a nyílt karsztos terü
letekre, ahol a karsztvízszint 50 m-nél mélyebben található. A földtani térképről felvesszük rend
szerünkbe a karsztos kibukkanásokat, a karsztvízszint térképről pedig azokat a területeket, melyek 
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a megadott feltételt teljesítik. A közös rész képzése ulán kirajzolódnak a mindkét kritériumot tel
jesítő területelemek. Hasonló feladat lehet valamilyen kőzetcsoport és településhatár, megyehatár 
viszonyának megállapítása is. 

- Poligonszilánkok, álpoligonok eltávolítása. Az egyesítési müveletek során a kiindulási térképek 
pontatlansága és digitalizálási hibák miatt olyan új kisebb poligonok jöhetnek létre, melyek nem 
képviselnek valós térbeli elemet. Ezeket a kis területű, általában egy irányban elnyújtott alakú 
poligonokat, poligonszilánkoknak vagy á/po/igonoknak nevezzük. A 2-3. ábrákon bemutatott térké
pezési pontatlanságokból adódnak. A térinformatikai rendszerek többsége lehetővé teszi, hogy a 
területnagyság vagy alak szerint e szilánkokat automatikusan összevonjuk, eltávolítsuk. 

- Védőövezetek, pufferzónák képzése. A földtudományok vonatkozásában elsősorban a környezet
földtan, földtani természetvédelem tárgykörében foglalkozunk védeni kívánt objektumokkal, védett 
földtani, természeti értékekkel, melyek védelmét adott távolságú védősávval biztosíthatjuk. A vé
dendő objektum lehet pont- (pl. kút, forrás), vonal- (vízfolyás, vízutánpótlást biztosító törés) vagy 
területelem (természetvédelmi terület, nyílt karszt). Az övezetgeneráláskor megadjuk a kívánt ér
téket, mely az elem pontjaitól e távolságban egy poligont hoz létre. A távolság az objektum típusától 
függően eltérő nagyságú is lehet egy fed vényen belül (pl. fő- ill. kisebb törésvonalak). 

- Kiválasztás és új rétegbe sorolás. A leválogatási műveleteket úgy is alkalmazhatjuk, hogy az 
adatbázisból a kiválasztott és megjelenített objektumokat új rétegbe soroljuk. Az elkészített földtani 
térképből például a felszínre bukkanó triász karbonátképződmények leválogatásával elkülöníthetők 
a nyílt karsztos területek. 

- Kivágás. Ha csak egy megadott határon belüli (vagy kívüli) területekre van szükségünk, akkor 
kivágási opciókat alkalmazunk. Előfordulhat, hogy földtani adatbázisunkból csak egy megyére 
vagy egyéb területre vonatkozó adatra van szükségünk, ekkor a megyehatárt tartalmazó rétegünk
kel, mint egy "pogácsaszaggatóval" metsszük ki a megyébe tartozó területeket. Hulladéklerakó 
helyének kijelölésekor éppen fordított feladattal állunk szemben, hiszen olyan területeket kell ke
resnünk, melyek településeken, természetvédelmi területeken ill. azok védősávján kívül esnek, így 
ezekkel mintegy kitakarjuk a földtani térkép értékelésből kizárt foltjait. 

- Határok feloldása. Az értékelés során előfordul, hogy egy-egy tulajdonság szerint azonos értékkel 
bíró területelemek kerülnek egymás mellé, s nincs szükségünk az elválasztó határvonalakra. Víz
áteresztőképesség szempontjából például lényegtelen, hogy a vízrekesztő képződmények eltérő 
formációba tartoznak, tehát egymástól elkülönülő objektumként szerepelnek. Ilyenkor az egymás 
melletti azonos értékű területek közti határokat feloldhatjuk a megadott tulajdonság szerint. 

- Térképszelvények összekapcsolása és szétvágása. Munkánk végzése közben kiderülhet, hogy a vizs
gált területet bővítenünk kell, tehát új szelvényeket kell kapcsolnunk hozzá. Ez az összekapcsolás 
és az egymásba tartozó elemek összeolvasztása rendszerünkkel könnyen megvalósítható. Munka
csoport esetén fel is lehet osztani a feldolgozandó területet, majd a szelvényeket a végső fázisban 
összekapcsolni. A térképekkel szemben, ahol a szelvényhatárok zavarják az azonosítást és elemzést, 
a GIS-rendszereknek további előnye, hogy törésmentesen folytatható az értékelés. Természetesen 
szükség esetén az adatbázis kisebb szelvényekre is darabolható. 

A komplex térbeli elemzések megvalósításának egyik példája a sérülékeny-
ségi értékelés térinformatikai kivitelezése. A sérülékenységi értékelés speciális esz
közt nyújt a szennyezők és a víztartó rendszerek várható kölcsönhatásainak 
becsléséhez. E mutató a felszín területelemeit osztályozza a felszín alatti víz
tartóra vonatkozóan, melynél felszíni eredetű, fiktív vízoldható szennyező víz
tartóba kerülési lehetőségét (vertikális tényezők), ill. tovaterjedését a víztartó
ban (horizontális tényezők) vizsgálja ( M Á D L N É S z Ő N Y l , 1995). Az értékelést a 
dunántúli-középhegységi főkarsztvíztároló rendszerre végeztük el, mely az or
szág regionális jelentőségű távlati vízbázisa. A karsztrendszer teljes egészében 
kiemelt vízminőségvédelmi terület, de az ipari beruházások, településfejlesztés, 
rendezés, területhasználat és környezetgazdálkodás problémái miatt a tárolón 
belül is szükséges a differenciálás. 
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Nyomásállapot, fedettség 

A főkarsztvíztároló képződmények 
áteresztőképessége 

A leszivárgási zóna vastagsága 

Vertikális tényezők összesítő értékelése 
Besorolás 14 fokozatú sérülékenység! 
Sorba 

Horizontális terjedés 

7. ábra. A sérülékenység! értékelés folyamata (MÁDLNÉ SZÓNYI, 1995.) 

Fig. 7. The process of vulnerability assessment (MÁDL-SZÖNYI, 1995). Vulnerability assessment, 
Hydrodinamics, covering, Hydraulic conductivity, Thickness of unsaturated zone, Priority list of vertical 
parameters 1-14, Horizontal parameters 

Az alkalmazott vizsgálati megközelítés a világszerte elterjedten használt ún. 
overlay and index módszer volt, mely a sérülékenységet befolyásoló tényezők 
értékelésén és összhatásuk becslésén alapul. A becsléshez archív földtani, víz
földtani térképeken, szelvényeken feldolgozott alapinformációkat használtunk 
fel. A hozzáférhető térképek méretaránya többnyire 1:100 000-es volt, így a 
kivitelezéshez az 1:200 000-es méretarányt választottuk. A sérülékenységi érté
kelés során kidolgoztunk egy értékelési hálózatot, mellyel mind a vertikális, 
mind a horizontális tényezőket összesítettük (7. ábra). A vizsgált vertikális té
nyezők a nyomásállapot, fedettségi viszonyok, a főkarsztvíztároló képződmé
nyek áteresztőképessége és a leszivárgási zóna vastagsága, a horizontális té
nyezők a vízfelület, vízáramlási irányok, vízválasztók helyzete és változásuk 
1950 és 1989 között. 
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Nyomásállapot, fedettség szerint 4 tapasztalati kategóriát (I-IV) különítet
tünk el: szabad leszivárgás (esetleg vékony talajtakaróval fedett nyílt karszt), 
késleltetett leszivárgás (kizárólag lepelszerű kvarterrel fedett karszt ill. főkarszt-
víztárolón belüli gyenge vízvezetőképességű zóna), lassú lefelé szivárgás (kvar-
ter és idősebb képződményekkel fedett karszt) és nyomásalatti fedett karszt. 
Vízáteresztőképesség tekintetében 5 kategóriába (A-E) osztottuk a főkarsztvíz-
tároló képződményeit. A leszivárgási zóna szerint 6 típust (1-6) különítettünk 
el 50 m-es mélységintervallumonként. A tényezők kombinálásával egy 14 fo
kozatú relatív sérülékenységi skálát állítottunk fel, melynél a legkisebb érték a 
legsérülékenyebb területelemet jelzi. 

8. ábra. A fedettség, áteresztőképesség és a leszivárgási zóna vastagságát bemutató rétegek 
egyesítése után létrejött fedvény a sérülékenységi értékelés során a Keszthelyi-hegység területét 
kiemelve 

Fig. 8. The union of different thematic maps of covering, hydraulic conductivity and thickness of 
unsaturated zone focused on the area of Keszthely Mountains 

A vizsgált tényezőkről egyenként digitális térképet hoztunk létre ARC/INFO 
7.0.3. térinformatikai rendszerben. A GIS-rendszer térbeli elemzési lehetősége
inek alkalmazása tulajdonképpen a kidolgozott hálózat érvényesítése és leve
zetése volt. A vertikális tényezőket bemutató rétegeket egyesítettük, így több 
mint 2000 területelemet tartalmazó térkép jött létre (8. ábra), melynek minden 
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9. ábra. A sérülékenységi 
értékelés végeredménye. 1. 
Részlet az összesítő térképről 
(Keszthelyi-hegység). 2. Védő
zónák létrehozása a kiemelten 
sérülékeny természetes obje
ktumok körül 

Fig. 9. The result of vulnerability 
assessment. 1. Parts of final 
vulnerability map (Keszthely-
Mountains). 2. Buffer generation 
around natural object with high 
vulnerability 

egyes foltja tartalmazta az adatokat az értékelési hálózatban figyelembe vett 3 
tényezőre vonatkozóan. Logikai kiválasztásokkal (reláció és and-kapcsolatok) 
az egyes elemeket osztályoztuk a sérülékenységi skála szerint, majd ezt új adat
mezőként hozzárendeltük az adatbázishoz. A poligonok számának csökkentése 
érdekében az azonos értékűek határait feloldottuk, majd a szennyeződés-érzé
kenységi térképek jelkulcsának hagyományaihoz híven zöld-sárga-piros szín
fokozatokkal jelenítettük meg (9.1. ábra). 

További lehetőség védőövezetek létrehozása a kiemelten sérülékeny termé
szetes objektumok, pont- (víznyelők, források) és vonalelemek (források, törés
vonalak, rátápláló vízfolyásszakaszok) köré (9.2. ábra). A védendő mesterséges 
tereptárgyak (kutak, hidrogeológiai védőterületek, természetvédelmi területek 
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stb.) köré hasonló védőzónát generálva környezet- és vízgazdálkodási dönté
sekhez is felhasználható az adatbázis. 

A térinformatika jó lehetőséget nyújt arra, hogy az egyes környezeti elemek 
közt eddig fel nem tárt kapcsolatokat is kimutassuk. Különösen olyan munkánál 
érdemes használni, melyek a bemutatott térbeli elemzéseket igénylik, tehát a 
földtani információk több rétegét együttesen használjuk komplex döntésekhez. 
A példaként bemutatott sérülékenységi vizsgálat mellett ilyen komplex elem
zést igényelnek többek között az építésalkalmassági, hulladékelhelyezési, terü
letrendezési és környezeti vizsgálatok. E komplex vizsgálatokban a földtani 
információk rétegeit más természettudományokban használt térképekkel (pl. 
talaj, növényzet), de társadalomtudományi adatokkal (pl. népesség, egész
ségügy) vagy modellezés eredményével (szennyeződésterjedés) is összevethet
jük. A komplex elemzésekkel eddig fel nem tárt összefüggések is vizsgálhatók 
(pl. a kőzetek, talaj és felszín alatti vizek nyomelemtartalmának összefüggése 
bizonyos lakossági megbetegedések gyakoriságával). 

Komplex termék előállítása 

A GIS-rendszerek előnye, hogy a felhasználó az elkészített adatbázisból áb
rákat, térképeket gyorsan jeleníthet meg a kimeneti eszközökön, képernyőn, 
printeren vagy plotteren. Ahhoz, hogy egy munkához ábra- vagy térképmel
lékleteket készítsünk, nincs szükség műszakirajz-ismeretekre, a felhasználó íz
lésének megfelelően állíthatja elő térképeit. 

A feladat jellegétől függ, hogy csak egy-egy ábramellékletre, vagy éppen 
nyomtatási minőségű térképre van-e szükségünk. A rendelkezésre álló térin
formatikai rendszer teljesítőképességétől függően ennek az igénynek is meg 
lehet felelni, ehhez azonban szükséges, hogy rendszerünk rendelkezzék azokkal 
a grafikus képességekkel, mellyel a térképeket a szokásoknak, ill. szab
ványoknak (FODORNÉ (szerk.) 1 9 7 1 ) megfelelő elemekkel, jelekkel fel tudjuk 
öltöztetni. Ilyen elemek a különféle felületi jelek, vonal- és pontelemek, diag
ramok, keretek, címkézési lehetőségek, méretarány-skála, automatikus jelkulcs
generáló, észak-jel, melyek nélkülözhetetlen részei egy igazi térképnek. Mind
ezekkel a lehetőségekkel a felhasználó önállóan elkészítheti nyomtatásra kész 
térképi állományait (1. térkép), majd a rendelkezésre álló printeren vagy plot
teren kinyomtathatja. 

1. térkép.—> A dunántúli-középhegységi főkarsztvíztároló rendszer (DNy-i rész) sérülékenységi 
térképsorozat egyik nyomtatásra kész térképlapja (MADLNÉ SZŐNYI, 1 9 9 5 ) 

Map 1. —> A map of the map series of groundvater vulnerability assessment of the SW Transdanubian 
Central Range (MADL-SZÖNYI, 1995) 
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A felületmodellezés alkalmazása 

E tanulmányban elsősorban a vektoros térinformatikai rendszerek sajátságait 
ismertettük, de e rendszerek is végrehajtanak bizonyos raszteres átalakításokat. 
A képernyő és nyomtató számára a vektorosan tárolt adatot is raszteres formába 
kell alakítani, hiszen e kimeneti egységek pontsorokkal, cellákkal, pixelekkel 
dolgoznak. A kitűzött céltól függően szükség lehet a vektoros és raszteres adat
bázis egymásba alakítására, hiszen egyes feladatoknál (kisebb tárolás, pontos
ság, digitalizált forrás) a vektoros, másoknál (fedvényművelet) a raszteres rend
szer alkalmasabb. A földtudományok területén a vektoros és raszteres adatmo
dell párhuzamos használatának tipikus példája a magassági adatok kezelése, 
felületek perspektivikus megjelenítése. A magassági adatok ábrázolásának több
féle módja lehet, legegyszerűbbek közé tartozik a magassági pontok és szint
vonalak térképi ábrázolása, esetleg rétegszínezéssel egybekötött megjelenítése. 
A műszerekkel nem rendelkező felhasználó általában topográfiai térképekről, 
a magassági pontok és szintvonalak digitalizálásával tölthet be adatokat a tér
informatikai rendszerébe. A bevitt adatokat természetesen az eredetinek meg
felelő formában is ábrázolhatjuk (20.2. ábra), de a perspektivikus megjelenítés
hez szükség van a szintvonalak közti pontok magasságának becslésére, inter
polálásra. Ennek elvégzése általában két alapvető modell, a TIN és a DTM modell 
szerint történik (10.2-3. ábra). 

A TIN (Triangulated Irregular Network) modell szerint egy háromszögekből álló szabálytalan hálózat 
írja le a felületet, melyben az egymáshoz legközelebb álló pontok alkotnak egy háromszöget. Egy-
egy háromszög köré írt kör nem tartalmazhat más pontot (Delaunay-háromszög). A térinformatikai 
rendszer a digitalizált pontokból előállítja e hálózatot, tárolja a háromszögek csúcsainak xyz koor
dinátáit, s minden háromszög dőlését, lejtésszögét is. 

A DTM (Digital Terrain Model) modell általában a felületet szabályos ráccsal, raszterrel írja le. 
A bemeneti adatokból megadott felbontással egy ponthálót, vagy rácshálót képzünk, melynél a 
rendszer a háló középpontjainak xyz koordinátáit tárolja. A digitális terepmodell kifejezés ritkábban 
általános értelemben is használatos, eszerint minden digitálisan előállított felületet így neveznek. 

A modellek előállítása után a vizsgált terület felületét különféle nézőpontból 
perspektivikusan ábrázolhatjuk, vonalakkal, négyzethálóval, szintvonalakkal 
vagy területelemekkel jelenítve meg a felületet (22. ábra). A területelemeket ki
színezhetjük a magassági adatok vagy a fény-árnyék viszonyok szerint is. Utób
binál a Nap vagy a megvilágítás helyzetét is kell a rendszernek definiálni. 

A felületmodellezés speciális vizsgálatokra ad lehetőséget. Ilyen például a 
láthatósági vizsgálat, mely meghatározza, hogy a terület egy adott pontjáról (pl. 
kilátó) a domborzati viszonyoktól függően mekkora terület látható be. Ideális 
közúti vagy vasúti nyomvonal tervezésénél pedig a domborzati rrrodellekkel a 
legkevésbé meredek szakasz jelölhető ki a terület két települése között. 

A TIN modell használatához köthető földtani példa az építési alkalmasság 
meghatározása a felszín lejtésviszonyai alapján. Az építési alkalmasságot álta
lában fokokban vagy százalékban intervallumokként adják meg. Mivel a rend
szer a terület minden egyes háromszögének tárolja a pontos lejtését, a megfelelő 
értékűeket csoportosítjuk, majd az azonos kategóriájúak határait feloldjuk, s 
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10. ábra. A felületek megjelení
tésének két alapmodellje Bala
tonfűzfő környékének magas
sági adataiból levezetve. 1. 
Bemeneti adatok a topográfiai 
térkép szintvonalai és fonto-
sabb magassági pontjai. 2. A 
magassági adatokból levezetett 
TIN modell szerinti három
szöghálózat. 3. A bemeneti 
adatokból levezetett pontháló a 
magassági értékekkel 

Fig. 10. Two basic models of 
surface modeling based on 
elevation data of Balatonfűzfő. 1. 
Input data: elevation contours and 
important elevation points of 
topographical map. 2. Triangular 
network of TIN-model based on 
elevation data. 3. Lattice based on 
input data showing the elevation 
values 
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11. ábra. A felületek perspektivikus megjelenítésének néhány példája a megfigyelő és megfigyelési pont helyének 
változtatásával. 2. Vonalas, 2 . Négyzethálós, 3 . Szintvonalas, 4 . Színárnyalatos megjelenítés 

Fig. 11. Some examples for perspectivic illustration of surface with changing the location of observer and target. 1. Line 2. Fishnet 
3 . Contours 4. Shade 
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így megszerkeszthetjük az építésalkalmassági vagy ún. lejtőkategória térképet 
(12. ábra). E térképet azután geomorfológiai vizsgálatokhoz is felhasználhatjuk. 

Speciális feladat a hidrogeológiában a földfelszín és a felszín alatti vizek hely
zetének meghatározása és ábrázolása. Ez általában a víztükör nyugalmi szint
jének izovonalas ábrázolásával történik, melyhez alapinformációként a kutak 
vízmélység-adatai szolgálnak. Megfelelő adatsűrűség esetén a térbeli interpo
lációs lehetőségekkel előállítjuk a földfelszín és a vízmélység digitális terepmo-
delljét, mégpedig úgy, hogy mindkettő azonos felbontásban, ugyanazokat a 
rácspontokat tartalmazza. A víztükör tengerszint feletti helyzetét a két felület 
különbségeként kapjuk meg, a program a rácspontokban kiszámolja a felszín 
és a vízmélység magasságkülönbségeit, majd ezt jelenítjük meg perspektiviku
san, vagy izovonalas ábrázolással. E módszerrel archív térképek pontosságát 
ellenőrizhetjük. Előfordulhat, hogy a kézzel szerkesztett izovonalas térkép je
lentősen eltér a számítógéppel végzett számításoktól. 

JELMAGYARÁZAT 

12. ábra. Balatonfűzfő környékének lejtésviszonyokból levezetett építésalkalmassági térképe. 
( F Ü L E & MAGYAR, 1 9 9 4 ) 

Fig. 1 2 . Construction suitability map of Balatonfűzfő based on slope category (FÜLE & MAGYAR, 1994). 
Legend: high suitability (0-5.5%), middle suitability (5.5-11%), Suitable with land arrangement 
(11-33%), low suitability (33-77%), unsuitable (77%) 

A feladatot fordítva is elvégezhetjük, hiszen általában gyakoribb a talajvíz 
vagy karsztvíz helyzetének tengerszint feletti ábrázolása (LORBERER1989) , ilyen
kor a víztükör és a felszín távolságát határozhatjuk meg ezzel a módszerrel 
(13. ábra). 
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Következtetések 

E tanulmányban néhány példát mutattunk be a térinformatika földtudomá
nyokban való használatára az adatbevitel, feldolgozás, térbeli elemzés és érté
kelés folyamatában. Elsősorban a vektoros rendszerek oldaláról közelítettük 
meg a problémát, kiindulva abból, hogy az átlagos felhasználó földtani, hid
rogeológiai, talajtani alapadatait elsősorban meglévő térképekről szerzi be. Nem 
konkrét szoftver ismertetése volt a cél, hanem általános tájékoztatás, hiszen a 
vektoros rendszerek e feladatokat hasonló módon, bár más-más matematikai 
és számítástechnikai módszerekkel oldják meg. A bemutatott példák az 
ARC/INFO, Arc View programok használatával készültek, remélhetőleg ez nem 
nyomta rá nagyon bélyegét az általános jellemzésre. 

A Magyarországon is egyre gyakoribb GIS-konferenciákon, térinformatikai 
eszközök, programok termékbemutatóin az érdeklődők kitűnő feldolgozásokat, 
óriási adatbázisokat, csodálatos minőségű térképeket bámulhatnak meg külföl
di, főleg amerikai mintapéldákon. Óhatatlanul felmerül a kétely, hogy vajon 
ezek a valójában költséges rendszerek a hazai alapinformációkra, adatokra, tér
képekre alkalmazhatók-e hasonló minőségben. Ezen indíttatásból igyekeztem 
magyar példákon illusztrálni e térinformatika lehetőségeit. A kiragadott példák 
valóban csak példák a teljesség igénye nélkül, számos más lehetőség is rejlik 
e rendszerek használatában. Sok más alkalmazás (pl. szelvényszerkesztés) ki
maradt az ismertetésből. 

Általánosan ismert, hogy a térinformatika, a számítógép használata javítja a 
megjelenítés minőségét és gyorsaságát, de mint azt a tanulmányban is hang
súlyoztuk, hiba lenne csupán a megjelenítés eszközének tekinteni. Elsősorban 
olyan komplex értékelésekben, döntésekben célszerű a használata, melyben az 
információkat több térképről szerezzük be és az eredmény közlése is térkép
sorozattal történik, rengeteg adat kiértékelése útján. 

A fentiek alapján levont néhány általános következtetés: 
- A térinformatikai rendszerek, GIS-adatbázisok magyar alapadatok feldol

gozására is alkalmazhatók, ha megfelelő adatsűrűség áll rendelkezésre. 
- A földtani, hidrogeológiai, talajtani térképi információk nem tölthetők be 

közvetlenül és felülvizsgálat nélkül a térinformatikai rendszerekbe a tematika 
egységességének hiánya, a pontosság elégtelensége, a vetületi rendszerek kü
lönbözősége és az eltérő méretarány miatt. 

<— 1 3 . ábra. Felszín alatti vizek mélységizovonalainak levezetése. 1 . Balatonfűzfő környékének 
domborzat i viszonyai szintvonalas és perspektivikus ábrázolással. 2 . A talajvízszint tengerszint 
feletti elhelyezkedése izovonalas és perspektivikus ábrázolással (GONDÁR, 1 9 9 1 nyomán). 3 . A 
felületmodellel levezett vízmélység izovonalas ábrázolása és perspektivikus megjelenítése 
abszolút értékben 

Fig. 1 3 . Constructing of isolines of depth to groundwater. 1 . The surface of Balatonfűzfő illustrating 
with isolines and fishnet. 2 . The groundwater-level illustrating with isolines and fishnet (based on 
GONDAR, 1991). 3 . Depth to groundwater illustrating with isolines and fishnet 
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- A komplex döntések megkövetelik, hogy a különböző tudományágak in
formációit egybevessük és egységesen kezeljük, ezért érdemes lenne olyan szab
ványokat, irányelveket kidolgozni, melyek rögzítik a földtudományok archív 
adatainak GIS-feldolgozási szempontjait. így a létrehozott adatbázisok kevésbé 
örökölnék és konzerválnák az archív térképek tematikai hibáit és pontatlansá
gait. 

- Az újabb információk szerzése, térképezése az egyes tudományágak közti 
kapcsolatok feltárásával, párhuzamosan kell, hogy történjen, modern térképező 
és adattovábbító eszközök (pl. GPS) alkalmazásával. A térinformatikai rend
szerek így több tudomány eredményeit szintetizálhatják, alkalmasak komplex 
regionális feldolgozásra, döntéshozatalra. 
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