
 

ÉVFOLYAM XVII  2014 
Volume 
 
 
 
 

G E O M A T I K A I 
K Ö Z L E M É N Y E K 

 
 
 

P u b l i c a t i o n s   i n  G e o m a t i c s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FŐSZERKESZTŐ  PAPP G 
Editor in Chief 
 
TANÁCSADÓ TESTÜLET ÁDÁM J ( elnök/chair) 
Advisory Board BIRÓ P 
 BOZÓ L 
 MÁRTON P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HU ISSN 1419-6492 
 
 
 
 
 
 

MTA CSFK GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 
9400 SOPRON, CSATKAI U. 6-8. 

Papp
Téglalap



Geomatikai Közlemények 
 

Publications in Geomatics 
 
 

kiadja az 
 

MTA  CSFK GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZETE  
 

9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8. Pf. 5. 
tel.: 99 / 508-340   fax.: 99 / 508-355 

e-mail: geomatika@ggki.hu 
web: www.geomatika.ggki.hu 

web programozó: Lovranits Tamás 
 
 
 

felelős kiadó: 

Ábrahám Péter 
főigazgató 

 
 

főszerkesztő: 

Papp Gábor 
 
 

angol nyelvi szerkesztő: 

Eperné Pápai Ildikó 
 
 

technikai szerkesztő: 

Bischof Annamária 
 
 

készült a 
LŐVÉR PRINT Kft.  nyomdájában 

9400 Sopron, Ady Endre u. 5. 
tel.: 99 / 329-977 

 
 

megjelent 150 példányban 
Sopron, 2014 

 
 

HU ISSN 1419-6492 



 

GEOMATIKAI  

KÖZLEMÉNYEK  

XVII. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Minden nemzet a maga 
nyelvén lett tudós, 

de idegenen sohasem." 
 
 

(Bessenyei György) 



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS ÚTMUTATÓ 

A Geomatikai Közlemények 1998 óta rendszeresen, általában évenként egy alkalommal 
megjelenő folyóirat. A kiadvány célja, hogy elsősorban magyar, és esetenként angol nyelvű 
fórumot biztosítson azon hazai, ill. külföldi kutatóknak és szakembereknek, akik a műszaki- 
és földtudományok azon területein (geodézia, fotogrammetria, térinformatika, fizikai 
geodézia, geofizika, földmágnesség, geodinamika, a Föld belső szerkezete és a Föld körüli 
térség fizikája) elért tudományos eredményeiket szeretnék közzétenni, amelyek a geomatika 
módszereit használják helyhez kötött adataik gyűjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez. 
A kiadványban megjelenő cikkek és tanulmányok a mai normáknak megfelelő lektorálási 
folyamaton mennek keresztül, azaz mielőtt publikálásra kerülnek legalább kettő független 
bíráló véleményt alkot a közlésre benyújtott kéziratról. A bírálók nevét alaphelyzetben csak a 
szerkesztőbizottság ismeri, de a bírálók kérhetik anonimitásuk felfüggesztését. A bírálatok 
alapján a bizottság eldönti, hogy az adott kézirat megfelel-e a Geomatikai Közlemények 
formai és tartalmi követelményrendszerének, illetve, hogy az esetlegesen felmerülő hibák és 
hiányosságok kijavíthatók- és pótolhatók-e a kézirat kisebb-nagyobb átdolgozásával. A 
szerkesztőbizottság szakmai munkáját egy Tanácsadó Testület segíti. 

A Geomatikai Közlemények szerkesztését, amelyet 2011-től már egy az Interneten keresztül 
elérhető és működtethető web felület is támogat (www.geomatika.ggki.hu/kozlemenyek 
Lovranits Tamás és Papp Gábor), társadalmi munkában végző szerkesztőség nagy 
hangsúlyt fektet a lehető leggyorsabb minőségi munkára. Ez mind a szerzőktől, mind a 
bírálóktól erőfeszítéseket és fegyelmet kíván, amit a szerkesztőség előre is tisztelettel 
megköszön. Ennek biztosításához javasoljuk áttanulmányozni a következő anyagokat: 

Geomatikai_Közlemények_instrukciók_szerzőknek.docx, 
Geomatikai_Közlemények_instrukciók_bírálóknak.pdf, 

amelyek a már fent megadott címre belépve letölthetők. A regisztrált felhasználók ugyanezen 
a címen keresztül végezhetik el a rendszer által koordinált aktuális feladataikat, akár szerzői, 
akár bírálói szerepkörben. Az új felhasználók ugyanitt regisztrálhatnak felhasználói név és e-
mail cím megadásával. 

A feltöltött kéziratokat a szerkesztőség egy tagja, a kézirathoz rendelt felelős szerkesztő 
előbírálja, elsősorban az instrukciókban megfogalmazott formai szempontok szerint. Ha a 
kézirat formailag kielégítőnek bizonyul, akkor elindul a bírálati folyamat, amely általában 
több ciklust is képez, és egészen addig tart, ameddig a bírálók, ill. a felelős szerkesztő ezt 
tartalmi-formai indokok miatt szükségesnek tartják. A bírálati fázisokról és az aktuális 
teendőkről mind a szerzők, mind a bírálók automatikus üzenetekben értesülnek. 

A Geomatikai Közleményeket - jelenlegi elnevezése szerint - az MTA CSFK Geodéziai és 
Geofizikai Intézete adja ki. A kiadás anyagi hátterét egyrészt a kétévente Sopronban 
megrendezésre kerülő Geomatika Szeminárium másrészt különböző pályázatok és 
tudományos szervezetek (pl. Soproni Tudós Társaság) támogatásai biztosítják. 

A Geomatikai közlemények jelen kötetének felelős szerkesztői: 

Bányai László, Benedek Judit, Gribovszki Katalin, Kalmár János, Papp Gábor, Szűcs Eszter, 
Újvári Gábor. 
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NÉHÁNY ALTERNATÍV MEGOLDÁSI LEHET ŐSÉG 
A 3D NEMLINEÁRIS HASONLÓSÁGI DÁTUM-

TRANSZFORMÁCIÓ ALKALMAZÁSÁRA A BURSA-WOLF 
MODELL VISZONYLATÁBAN 

Závoti József ∗, Kalmár János∗ 

 Some alternative possibilities for the solution of 3D non-linear similarity datum trans-
formation compared to the Bursa-Wolf model – The present work deals with an important theoret-
ical problem of geodesy: we are looking for a mathematical relationship between two spatial coor-
dinate systems utilizing common pairs of points whose coordinates are given in both systems. In 
geodesy and photogrammetry the most often used procedure to move from one coordinate system to 
the other is the 3D, 7 parameter Helmert transformation. Up to recent times this task was solved 
either by iteration, or by applying the Bursa-Wolf model. Producers of GPS/GNSS receivers install 
these algorithms into their systems to achieve a quick processing of data. But nowadays algebraic 
methods of mathematics give closed form solutions of this problem, which require high level com-
puter technology background. In everyday usage, the closed form solutions are much more simple 
and have a higher precision than earlier procedures and thus it can be predicted that these new 
solutions will find their place in the practice. The paper discusses various methods for calculating 
the scale factor and it also compares solutions based on quaternion with those that are based on 
rotation matrix defined by skew-symmetric matrix. 

Keywords: 3D or 7-parameter datum transformation, absolute orientation 
 
A tanulmány a geodézia egyik fontos elméleti problémáját tárgyalja: két térbeli koordináta rendszer 
között keresünk matematikai összefüggést a két rendszerben koordinátáikkal megadott közös pont-
párok felhasználásával. A geodéziában, fotogrammetriában két koordináta-rendszer közötti áttérés 
során a legáltalánosabban használt eljárás a 3D, 7 paraméteres Helmert transzformáció alkalma-
zása. Ezt a feladatot a közelmúltban vagy iterációval, vagy a Bursa-Wolf modell alapján oldották 
meg. A GPS/GNSS vevők gyártói a rugalmas adatfeldolgozás érdekében ezeket az algoritmusokat 
szoftveresen beépítik rendszerükbe. Manapság a matematika algebrai módszereinek felhasználásá-
val – jelentős számítástechnikai tudás birtokában – zárt formulákkal is meg lehet adni a probléma 
megoldását. A zárt alakban előállított megoldások a mindennapi használatban sokkal egyszerűbb-
nek, pontosabbnak bizonyulnak, mint a korábbi eljárások, ezért prognosztizálható, hogy a jövőben 
ezek az új megoldások bekerülnek a gyakorlatba. A cikk különböző eljárásokat ad meg a méret-
arány-tényező kiszámítására és összehasonlítja a kvaternión alapuló megoldást a ferdén szimmetri-
kus mátrixszal adott forgatási mátrixon alapulóval. 

Kulcsszavak: 3D vagy 7 paraméteres dátumtranszformáció, abszolút tájékozás 

1  Bevezetés 

A 3D, 7 paraméteres Helmert dátum transzformáció hagyományos jellegű tárgyalása a Grafarend és 
Krumm (1995), a Grafarend és Kampman (1996) és a Grafarend és Shan (1997) tanulmányokban 
található meg, később Awange et al. (2004) tanulmánya kiterjeszti a megoldási módokat. Závoti 
(1999) munkája korlátozott feltételekkel L1 normában oldotta meg a feladatot. 

A dátumtranszformációk számítógépes algebrai rendszerekkel történő tárgyalásában Awange és 
Grafarend (2002, 2003a, 2003b, 2003c) években megjelent tanulmányai új irányt adtak a téma kuta-
tásának. A hazai szakirodalomban Závoti (2005) tanulmánya az első algebrai megközelítése a fela-
dat megoldásának, amely egyúttal javítást is javasolt a matematikai modellhez. A Závoti és Jancsó 
(2006) tanulmánya jó alapötletet adott a linearizálásra, amit Závoti (2012) cikk dolgoz ki alaposab-
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VETÜLETI ÁTSZÁMÍTÁSOK A HUNGAPRO V5.1 3 
PROGRAMMAL 

Bácsatyai László∗ 

 Projection transformations by means of software HUNGAPRO 5.13 – The software, 
HUNGArian PROjection v5.13, was created for the transformations between all the projections and 
reference systems used in Hungary for practical, educational and research purposes. It can be ap-
plied to compute the transformation parameters, projection reductions, standard deviations and 
maximum discrepancies in any combination between two chosen projection, reference or auxiliary 
systems. Between arbitrary projections the parameters of 7 parameter similarity or polynomial 
transformations can be determined and can be used to carry out the necessary transformations. The 
user friendly software can be used for either manual or batch processing mode in object oriented 
operational environments. It is beyond the scope of the practical requirements; it can be useful 
exceedingly for educational purposes, for those who are interested in projection computations and 
for university students too. 

Keywords: projections, reference systems, 7 parameter (Helmert-) transformation, polynomial 
transformation, projection reductions 
 
A HUNGArian PROjection v5.13 programrendszer az összes, eddig Magyarországon ismert vetület 
és vonatkoztatási rendszer közötti átszámításra, gyakorlati és oktatási-kutatási feladatok megoldása 
céljából készült. Alkalmas a vetületek, vonatkoztatási rendszerek és azok segédrendszerei közötti 
minden kombinációban végezhető számításokra. Számíthatók vetületi redukciók, középhibák, maxi-
mális eltérések. Tetszőleges vetületek között 7 paraméteres és polinomos transzformációs paraméte-
rek határozhatók meg, ill. végezhető transzformáció a meghatározott paraméterekkel. A program 
alkalmas mind manuális, mind állomány műveletek végrehajtására, könnyen kezelhető, objektum-
orientált operációs környezetben. Felhasználási területe túlmutat a gyakorlat számára szükséges 
igényeken, kiválóan alkalmas oktatási célokra is a vetületi átszámítások iránt érdeklődők, valamint 
egyetemi hallgatók számára. 

Kulcsszavak: vetületek, vonatkoztatási rendszerek, 7 paraméteres (Helmert-) transzformáció, poli-
nomos transzformáció, vetületi redukciók 

1  Bevezetés 

A program ötlete egy 1991-95 közötti OTKA kutatási pályázathoz kapcsolódott. „A Fertő-tó feltöl-
tődési folyamatának vizsgálata” c. kutatási program végrehajtása során, együttműködésben a Bécsi 
Műegyetem Fotogrammetriai és Távérzékelési Intézetével (TU Wien Institut für Photogrammetrie 
und Fernerkundung), szükség volt a Fertő-tó magyarországi és ausztriai részének egységes vetületi 
rendszerben történő kezelésére. Ez megkövetelte az Egységes Országos Vetület és az ausztriai Ga-
uss-Krüger vetület közötti átszámításokat (Bácsatyai 1994). Elsődlegesen ez a cél motiválta a prog-
ram első (DOS-os) verziójának elkészítését 1993-94-ben (64 bites operációs rendszeren ez a prog-
ram ma MS-DOS emulátor segítségével fut, alkalmazási-felhasználhatósági funkciója elhanyagolha-
tó). 

A program későbbi windows-os verziói az 1998-2013 közötti időszakban készültek, VisualBasic 
6 nyelven. A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karán (2014. július 1-jétől Óbudai 
Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet) a Vetülettan tantárgy oktatásában 
használt verziók: HungaPro 3.18, 3.31, 4.18, 5.08 és 5.12. 

A bemutatásra kerülő programrendszer pontosságában és komplexitásában Völgyesi et al. 
(1994) DOS-os programjához hasonlítható (vetületi redukciók, középhibák, maximális eltérések, 
segédrendszeri koordináták nem voltak számíthatók). Az 1990-es évek elején a FÖMI-ben készült 
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log(Rg/S) mutatkozott a legalkalmasabb elkülönítő paraméternek. A spektrumadatok közül az 
1-4 Hz közötti spektrummeredekség a robbantásokra szignifikánsan negatív, a földrengésekre pozi-
tív értéket adott. A fázisok amplitúdó- és spektrumadatait együtt figyelembe véve a robbantások 
90%-a, a földrengések 95%-a mutatott a csoportjára jellemző értékeket. 

Köszönetnyilvánítás. A kutatás a K105399 számú OTKA pályázat keretein belül történt. 

Hivatkozások 

Arrowsmith SJ, Arrowsmith MD, Hedlin MAH, Stump B  (2006): Discrimination of delay-Fired mine blasts in Wyoming 
using an automatic time-fr discriminanat. BSSA 96, 6, 2368-2382.  

Baumgardt DR, Young GB (1990): Regional seismic waveform discrimination and case-based event identification using 
regional arrays. BSSA 80, 6, 1874-1892. 

Bormann P (Ed.) (2012): New Manual of Seismological Observatory Practice (NMSOP-2). IASPEI, GFZ German Research 
Centre for Geosciences, Potsdam; http://nmsop.gfz-potsdam.de DOI: 10.2312/GFZ.NMSOP-2, 2014-12-27. 

Fäh D, Koch K (2002): Discrimination between earthquakes and chemical explosions by multivariate statistical analysis: a 
case study for Switzerland. BSSA 92, 5, 1795-1805. 

Gráczer Z, Czifra T, Kiszely M, Mónus P, Zsíros T (2012): Magyar Nemzeti Szeizmológiai Bulletin 2011. Budapest, 
MTA CSFK GGI, 357. 

Gráczer Z, Czifra T, Győri E, Kiszely M, Mónus P, Süle B, Szanyi Gy, Tóth L, Varga P, Wesztergom V, Wéber Z, 
Zsíros T (2013): Magyar Nemzeti Szeizmológiai Bulletin 2012. Budapest, MTA CSFK GGI, 258. 

Mahalanobis, Prasanta Chandra (1936): "On the generalised distance in statistics". Proceedings of the National Institute of 
Sciences of India 2(1), 49-55. 

Kim WY, Aharonian V, Lerner-Lam AL, Richards PG (1997): Discrimination of Earthquakes and Explosions in Sout-
hern Russia Using Regional High-Frequency Three-Component Data From the IRIS/JSP Caucasus Network. BSSA 
87, 3, 569-588. 

Koch K, Fäh D (2002): Identification of earthquakes and explosions using amplitude ratios: The Voghtland area revisited. 
Pure appl. Geophys., 159, 735-757. 

Maesschalck R, Jouan-Rimbaud D, Massart DL (2000): Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. Chemomet-
rics and Intelligent Laboratory System, 50, 1-18. 

Tóth L, Mónus P, Zsíros T, Kiszely M & Czifra T (2011): Magyarországi Földrengések Évkönyve, Hungarian Earthquake 
Bulletin 2010. GeoRisk, MTA GGKI, Budapest, 140. HU ISSN 1589-8326. 

Tóth L, Mónus P, Zsíros T, Kiszely M, Czifra T (2012): Magyarországi Földrengések Évkönyve, Hungarian Earthquake 
Bulletin 2011. GeoRisk, Budapest, 158. HU ISSN 1589-8326. 

Tóth L, Mónus P, Zsíros T, Kiszely M, Czifra T (2013): Magyarországi Földrengések Évkönyve, Hungarian Earthquake 
Bulletin 2012. GeoRisk, Budapest, 88. HU ISSN 1589-8326. 

Tóth L, Mónus P, Kiszely M (2014): Magyarországi Földrengések Évkönyve, Hungarian Earthquake Bulletin 2013. 
GeoRisk, Budapest, 136. HU ISSN 1589-8326. 



VETÜLETI SZÁMÍTÁSOK A HUNGAPRO 5.13 PROGRAMMAL 

Geomatikai Közlemények XVII, 2014 

31

5  Összefoglalás 

A tanulmányban a HungaPro (Hungarian Projection. Magyarországi Vetületek) programcsomag 
5.13 verzióját mutattuk be. A program hat, egymást részben átfedő, részben kiegészítő és hasonló 
funkciójú programrészből áll, és magában foglal minden, Magyarországon eddig ismert vetület, ill. 
vonatkoztatási rendszer közötti átszámítást. 

A HungaPro 5.13 program az Internetről letölthető és telepíthető, szabadon felhasználható 
(http://www.geo.info.hu/geodezia, 2014-12-27, Tantárgyak), így az itt vázlatosan, kedvcsinálási 
szándékkal leírtak kipróbálhatók, ellenőrizhetők. 
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A GOCE MŰHOLD GRAVITÁCIÓS GRADIENS MÉRÉSEI-
NEK SZŰRÉSE ÉS PONTOSSÁGI KÉRDÉSEI 

Földváry Lóránt∗, Sujbert László∗∗, Polgár Zsuzsanna∗∗∗ 

 On the filtering of GOCE gravitational gradients and related accuracy aspects – The 3-
axes gradiometer of the GOCE provides the 6 independent gravitational gradients with 1s sampling 
by differential accelerometry. The measurements are performed in a gradiometer fixed reference 
frame, while usually some Earth-fixed reference frame is applied for geosciences. The GOCE gra-
diometer and the orbit configuration provide highly accurate gradients in the 5-100 mHz frequency 
band, which is considered to be the bandwidth of the useful gradiometric signal. The study delivers 
an optimal filter design for GOCE gravitational gradients, and an analysis of how the accuracy of 
the gradient tensor elements influenced by coordinate transformations. 

Keywords: GOCE, gravitational gradients, coordinate transformation, filtering, error propagation 
 

A GOCE műhold háromtengelyű gradiométere differenciális gyorsulásméréssel másodpercenként 
méri a gravitációs gradiens 6 független komponensét. Míg a mérések egy a gradiométer szerkezeté-
hez rendelt koordinátarendszerben történnek, földtudományi alkalmazások általában a gradienseket 
valamely Földhöz kötött koordinátarendszerben használják. A GOCE fedélzeti műszere a gravitáci-
ós gradienseket az 5-100 mHz frekvenciasávban szolgáltatja nagy pontossággal. Tanulmányunkban 
egyrészt kísérletet teszünk optimális sáváteresztő szűrő tervezésére, másrészt megvizsgáljuk, hogy a 
szűrt jel hogyan reagál az esetleges koordináta-transzformációkra. 

Kulcsszavak: GOCE, gravitációs gradiens, koordináta transzformáció, szűrés, hibaterjedés 

1  Bevezetés 

A GOCE műhold nyers, ún. „Level-1” szintű észlelési adatait első lépésben zömmel visszafordítha-
tó, információveszteséggel nem járó feldolgozási lépéseknek vetik alá, amelyek eredményei az ún. 
„Level-2” adatok. Ezen adatszinten rendelkezésre állnak pontos pályaadatok és mért gravitációs 
gradiensek egyaránt. Mindkét adattípus előfeldolgozott, ami annyit tesz, hogy az adatok durvahiba-
szűrésen és egyéb ellenőrzéseken estek át, amelyek eredményei alapján az adatokat különböző mi-
nősítésekkel (minősítő jelölő zászlók formájában) látják el. Fontos megjegyezni, hogy az 
előfeldolgozási lépésekről egész pontos leírás és megfelelő dokumentáció áll a felhasználók rendel-
kezésére. Egy másik, gyakorlati aspektusból fontos tulajdonsága a „Level-2” adatoknak, hogy ezek 
már könnyen hozzáférhetők. Így ezeket tekinthetjük a felhasználók számára a hiteles mérési adatok-
nak. 

A legtöbb magasabb szintű, földtudományi felhasználó számára a pályaadatok és a mért gravitá-
ciós gradiensek közvetlenül nem hasznosíthatók, sokkal inkább konkrét nehézségi erőtér modell 
formájában tudja a GOCE méréseit felhasználni. Nehézségi erőtér modelleket és egyéb kapcsolódó 
adatokat „Level-3” szintű adatként bocsátanak a szakma rendelkezésére. Ezekhez viszont már nem 
egyértelmű lépések vezetnek, amelyek során az információveszteség elkerülhetetlen, és az adatok 
statisztikai és spektrális tulajdonságai megváltoznak.  

Cikkünkben a mért, „Level-2” típusú gravitációs gradienseknek azon tulajdonságait tekintjük át, 
amelyek alapvetően, elvi szinten is befolyásolják a geodéziai célú feldolgozás módját, elméleti 
korlátokat szabva a feldolgozási módszer kialakítására vonatkozóan. Megjegyezzük, hogy az álta-
lunk vizsgált jelenségek általános érvényűek, tehát minden megoldási módszert befolyásolnak, 
függetlenül attól, hogy a nehézségi erőtér modell meghatározásának milyen elméleti háttere van. 
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EÖTVÖS-INGA MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI A GRADIOMETRIAI PEREMÉRTÉK-

FELADAT MEGOLDÁSAIBAN 

Szűcs Eszter∗, Benedek Judit∗ 

 Possible applications of Eötvös torsion balance measurements in the practical evalua-
tion of gradiometric boundary value problems – Based on numerical evaluation of integral 
transforms of synthetic gravity field quantities with different kernel modification of gradiometric 
boundary value problems it was investigated that in which frequency band could gravity gradients 
measured by Eötvös torsion balance contribute to gravity field recovery and refinement of gravity 
field features. Special attention was payed to integral equations of transforming horizontal gravity 
gradients to vertical gravity gradient, gravity anomaly and potential. Closed-loop differences be-
tween gravity field quantities derived from horizontal gradients via integral transformations and 
their “true” value were analysed for various wavelength bands both in space and in frequency 
domain. 

Keywords: gradiometric boundary value problem, synthetic data sets, spectrally modified integral 
kernels 
 
A gradiometriai peremérték-feladatok numerikus megoldásai során a magfüggvény módosításain 
keresztül szintetikus adatok felhasználásával vizsgáltuk, hogy az Eötvös-ingával mérhető horizontá-
lis gradiensek mely frekvenciatartományokban használhatók fel a nehézségi erőtér meghatározása, 
pontosítása során. A vizsgálatokat a horizontális gradienseket vertikális gradienssé, gravitációs 
anomáliává és potenciálzavarrá transzformáló felületi integrálokra végeztük el. A szintetikus adatok 
felhasználásával adekvát módon meghatározhatóak és értelmezhetőek a gradiensekből számított 
erőtérmennyiségek és azok valódi értékei közötti eltérések, melyeket különböző hullámhosszakon 
mind tér- mind frekvenciatartományban megvizsgáltunk. 

Kulcsszavak: gradiens peremérték-feladatok, szintetikus adatrendszerek, magfüggvény módosítás 

1  Bevezetés 

A geoidmodellezés gyakorlati célja, hogy kapcsolatot teremtsen az ellipszoid feletti magasságok és 
a mindennapokban használt tengerszint feletti magasságok között. A nehézségi erőtér modellezés-
ben, különösen a nagy pontosságú geoidszámításban a cél általában a cm-pontosságú geoidmodell 
előállítása. A geoidfelület leírásában jellemzően a nagy hullámhosszúságú összetevők dominálnak, 
azonban ha a geoidot a spektrális tartományban vizsgáljuk, akkor az erőtér spektrumát globálisan 
leíró analitikus modellek alapján (pl. Tscherning és Rapp 1974) körülbelül l = 10000 fokszámig kell 
elvégezni a sorfejtést, hogy a magas frekvenciás tagok elhanyagolásából származó hiba hatása 1 cm 
alatt maradjon. Az egyedülállóan nagy felbontású globális geopotenciál modell, az EGM2008 
(Pavlis et al. 2012), is „csak” l = 2160 fokszámig tartalmazza az erőtér spektrumát leíró együttható-
kat, így a gyakorlati megoldásoknál különböző típusú mért nehézségi erőtér mennyiségek és a to-
pográfiát leíró digitális domborzatmodellek felhasználásával állítják elő a geoid közepes és magas 
frekvenciás összetevőit. 

Mivel a mért erőtérmennyiségek nagy felbontásban csak korlátozott területre állnak rendelkezés-
re, így ezek a különböző geodéziai peremérték-feladatok integrál-transzformációs megoldásaiban 
használhatók fel az erőtér meghatározásához. Vizsgálataink a geodéziai peremérték-feladatok meg-
oldásait leíró, a nehézségi erőtér különböző paraméterei közötti kapcsolatot megteremtő felületi 
integrálok, ezek közül is az Eötvös-ingával mért horizontális gradienseken alapuló megoldások 
gyakorlati számításainak kérdéseire koncentrálnak.  
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AZ I NSAR TECHNOLÓGIA ALAPJAI ÉS A REFLEKTÁLÓ 
FELÜLETEK JELLEMZ ŐI  

Bányai László∗, Szűcs Eszter∗, Kalmár János∗, Eperné Pápai Ildikó∗, Bán Dóra∗ 

 The basics of InSAR technology and the characteristics of scattering surfaces – This 
paper summarises the most important characteristics of the satellite radar interferometry, which is 
based on the parameters of ERS-1/2 and ENVISAT satellites of ESA. The most important geometric 
equations and the basic steps of data processing are summarised. Using the error propagation the 
precision of geometric corrections is estimated. The characteristics of scattering surfaces are pre-
sented in four main categories. The future plans of our institute are outlined, which is based on 
Sentinel-1A satellite of ESA and artificial reflectors. 

Keywords: SAR, InSAR, D-InSAR, PSI, scattering surfaces 
 

Ebben a cikkben röviden összefoglaljuk a műholdas radarinterferometria fontosabb jellemzőit, amit 
az ESA ERS-1/2 és ENVISAT műholdjainak fontosabb paraméterei alapján mutattunk be. Összegez-
zük a radar interferometria fontosabb geometriai összefüggéseit és az adatfeldolgozás fontosabb 
lépéseit. A hibaterjedés alkalmazásával levezetjük a geometriai korrekciók pontosságát. A reflektáló 
felületek tulajdonságait négy jellegzetes kategóriában tárgyaljuk. Felvázoljuk intézetünk jövőbeli 
terveit, ami az ESA Sentinel-1A műhold SAR adatain és mesterséges reflektorok alkalmazásán alap-
szik.  

Kulcsszavak: SAR, InSAR, D-InSAR, PSI, reflektáló felületek 

1  Bevezetés 

A magyar köznyelvben is általánosan használt radar elnevezés az angol „RAdio Detection And 
Ranging - RADAR” betűszóból származik, amely magyarul rádióérzékelést és távmérést jelent. A 
technológia a mozgó objektumok katonai érzékelésétől, a radar képek (felvételek) készítésén át, a 
földfelszín geometriai változásainak interferometrikus módszerrel történő megfigyeléséig jelentős 
és folyamatos fejlődésen ment keresztül, ami még napjainkban is tart.  

A radar felvételek pl. a mezőgazdasági távérzékelésben (Davidson et al. 2000, Martinez et al. 
2000), a topográfiai modellek elkészítésében (Farr et al. 2007), a földfelszín geomorfológiai és 
tektonikai változásainak, továbbá a mesterséges objektumok mozgásának megfigyelésében is jelen-
tős szerepet játszanak (Hooper et al. 2004, Petrik 2007, Grenerczy és Wegmüller 2011, Hooper et 
al. 2012, Cuenca et al. 2013, Grenerczy és Wegmüller 2013). 

Röviden ismertetjük a műholdakon elhelyezett szintetikus apertúrájú (rés) radar (Synthetic Aper-
ture Radar – SAR) technológia jellemzőit, és bemutatjuk az interferometrikus alkalmazás (InSAR) 
alapösszefüggéseit, különös tekintettel a szórópontok (reflektáló felületek) szerepére (Ferretti et al. 
2007; Sandwell et al. 2011). A cikk végén az intézetünkben tervezett alkalmazásokat is összefoglal-
juk. 

2  A műholdas SAR technológia fontosabb jellemzői 

A technológiát az ESA (Európai Űrügynökség) ERS-1, ERS-2 és ENVISAT műholdjainak jellemző 
paraméterei alapján mutatjuk be. Jelenleg ezek a műholdak már nem üzemelnek, de archív adataik 
nagy értéket képviselnek. A 2014. április 3-án pályára állított Sentinel-1A SAR műhold 
(http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Security_services,2014-12-27) 
hasonló paraméterekkel rendelkezik. 

A műholdak egy 10 m x 1 m nagyságú antennát hordoznak, amelyek a haladás irányához viszo-
nyítva keletre néznek, és a nadírhoz viszonyítva 20-23 fok alatt (ferdén) világítják meg a földfel-
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NÉGYDIMENZIÓS VÍZG ŐZMODELLEK EL ŐÁLLÍTÁSA 
GNSS TOMOGRÁFIÁVAL 

Horváth Tivadar∗, Viengdavanh Róbert∗∗, Rózsa Szabolcs∗ 

 Construction of 4D water vapour models by means of GNSS tomography – Atmospheric 
water vapour is one of the most important greenhouse gases. On the other hand it has a crucial role 
in the water cycle, thus the density of atmospheric water vapour determines an upper limit of 
rainfall or precipitable water vapour. The spatial and temporal distribution of atmospheric water 
vapour is advantageous to the numerical weather prediction of heavy rainfalls. 

In this study the operational methods of atmospheric water vapour measurements are briefly in-
troduced. Moreover, a software, developed by team researchers,  is used to create 4D water vapour 
models using the observations of the Hungarian active GNSS network. This processing technique 
utilizes the existing radiosonde observations. The models are derived using the least-squares ad-
justment technique. 

Keywords: water vapour, GNSS, tomography 
 
A légköri vízgőz az egyik legfontosabb üvegházhatást okozó gáz. Emellett kulcsszerepe van a víz 
körforgásában, így mennyisége alapvetően meghatározza a kihullható csapadékmennyiség értékét. 
A légköri vízgőz térbeli és időbeli eloszlásának ismerete nagy segítséget nyújthat a nagy intenzitású 
csapadékok meteorológiai előrejelzéséhez. 
A tanulmányban röviden bemutatjuk a légköri vízgőzmérések jelenlegi eszközeit, majd egy saját 
fejlesztésű szoftver segítségével a hazai GNSS infrastruktúra méréseiből határozunk meg négydi-
menziós vízgőz modelleket. A modellek levezetéséhez felhasználjuk a hazai rádiószondás méréseket 
is. A térbeli modell prizmáinak refraktivitás értékeit legkisebb négyzetek módszerén alapuló ki-
egyenlítési eljárással határozzuk meg. 

Kulcsszavak: vízgőz, GNSS, tomográfia, rádiószonda 

1  Bevezetés 

A légkörben található vízgőz fontos szerepet játszik a víz körforgásában. Bár a Föld teljes vízkészle-
téhez képest a légkörben lévő víz mennyisége elenyészően kicsi, mégis nagymértékben befolyásolja 
a légköri folyamatokat. A meteorológiai előrejelzésekhez a légköri vízgőz eloszlásának ismerete 
segítséget adhat, azonban a légkörben lévő vízgőz gyors időbeli és térbeli változása miatt meghatá-
rozása nem egyszerű feladat. 

A tanulmányban a meglévő GNSS hálózat meteorológiai célú alkalmazhatóságát vizsgáljuk. A 
permanens állomásokon végzett GNSS méréseknél a légkör okozta hatás ismeretlen paraméterként 
vehető figyelembe a számításokban. A műholdakról érkező rádiójelek a légkörön áthaladva késlelte-
tést szenvednek, ezt a késleltető hatást részben a troposzférában lévő vízgőz okozza. Ha a helymeg-
határozás többi hibahatását (műhold órahiba, műhold pályahiba, ionoszféra okozta késleltetés, vevő 
órahiba, többutas terjedés, stb.) kiküszöböljük, vagy ismert értéknek vesszük, akkor a troposzféra 
okozta zenitirányú késleltetés becsülhető, majd ebből az integrált vízgőz tartalom számítható (Rózsa 
et al. 2009; Rózsa et al. 2010). 

Abban az esetben azonban, ha a troposzféra műholdirányú késleltetés értékeit meg tudjuk hatá-
rozni, akkor akár térbeli vízgőzeloszlás modelleket is létrehozhatunk, ahol nem csak az egyes állo-
mások feletti légoszlop integrált vízgőztartalmát adjuk meg, hanem a GNSS hálózat által lefedett 
terület feletti vízgőzsűrűség változásokat is becsülhetjük különböző magasságokban. Mivel ezeket a 
számításokat nagy időbeli felbontással (óránként, vagy akár negyedóránként) el tudjuk végezni, 
négydimenziós vízgőzmodellek kialakításáról beszélhetünk. 
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5. ábra. Vízgőzsűrűségek 1500, 4000 és 8000 m-es magasságban (g/cm3) 
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TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSA A MEZ ŐGAZDASÁGBAN 

Bazsó Tamás* 

 Application of remote sensing in the agriculture – Nowadays, remote sensing plays an 
important role in the agriculture. This progress began in the 1970s, when it was realised that utili-
sation of natural resources must be done with due  care. Satellite remote sensing became the main 
tool for the accurate monitoring of agricultural productivity. The pioneers were the former leading 
industrialised countries, since then many other countries have been involved in the research. Since 
laying down the basis, remote sensing developed significantly allowing more and more accurate 
data acquisition. The first research in Hungary started in the 1980s, followed by many successful 
projects. The Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing was the pioneer in the country-
wide agricultural remote sensing in Hungary. 

Keywords: remote sensing, agriculture, Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing 
 
Napjainkra a távérzékelés fontos szerepet játszik a mezőgazdaságban. A folyamat az 1970-es évek-
ben indult el, amikor ráeszméltünk, hogy a természeti erőforrásokkal körültekintően kell bánni. A 
mezőgazdasági termelés pontos kimutatásának eszköze az űrtávérzékelés lett. A kezdeti lépéseket az 
akkori nagyhatalmak tették meg, azóta sok ország bekapcsolódott a kutatásokba. A távérzékelés 
alapjainak megteremtése óta sokat fejlődött, és egyre pontosabb adatgyűjtés vált lehetővé. Hazánk-
ban az 1980-as években indultak az első kutatások, és azóta is komoly eredményeket érünk el. Az 
országos mezőgazdasági távérzékeléses felmérések elsőként a Földmérési és Távérzékelési Intézet-
ben kezdődtek. 

Kulcsszavak: távérzékelés, mezőgazdaság, Földmérési és Távérzékelési Intézet 

1  Bevezetés 

Napjainkra a távérzékelés egyik legfőbb felhasználójává a mezőgazdaság vált. Hagyományos meg-
fogalmazás szerint a mezőgazdaság a nemzetgazdaság egyik ága, amely növények termesztésével, 
állatok tenyésztésével foglalkozik (Fogarassy et al. 2004). A termőföldről szóló 1994. évi LV. tör-
vény értelmében mezőgazdasági tevékenység a növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halá-
szat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás és vegyes gazdál-
kodás. 

Az egyes területek kutatási és alkalmazási szinten is felhasználják a távérzékelési technológiá-
kat, ám a legrégebbi múltra a szántóföldi kultúrák vizsgálata tekint vissza. 

Az 1960-as évekre a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás központi kérdéssé vált. 
Így került sor a környezetgazdálkodási összefüggések és problémák kezelésére egy adatnyerési 
módszer, a távérzékelés kidolgozására, amelynek hatékonysága a nagy távolságból (űrből) történő 
adatnyerésben rejlik (Csornai et al. 1995). Egyik ilyen sarkalatos pontja volt a kutatásoknak a me-
zőgazdasági termelés vizsgálata, és ezen keresztül a megfelelő mezőgazdasági technológia alkalma-
zása. 

A távérzékelési alkalmazások eredményeként az Amerikai Egyesült Államok az 1970-es évek 
közepére már pontos, világszintű adatokkal rendelkezett a gabona termésére vonatkozólag (Csornai 
1987). A kutatások terén, de a technológiai fejlesztésekben is, egyre több ország kezdte el a saját 
távérzékelési programját. Hazánkban az 1980-as években indult el az űrtávérzékelés mezőgazdasági 
célú hasznosítása, amely a mai napig tartó folyamatos kutatás- fejlesztéseken keresztül világszínvo-
nalú eredményeket hozott. 

A technológiák fejlődése, és azok egyre tágabb környezetben való alkalmazása, folyamatos mi-
nőségi javulást, növekvő adatmennyiséget és gyorsabb adatforgalmat eredményezett. A digitális 
technológia és a geoinformatika meghatározó alkotóelemévé vált a távérzékelésnek. Ma már nehe-
zen képzelhető el számunkra egy olyan megoldás, mint akár a térképezésben hazánkban is alkalma-
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Ennek az összetett problémakörnek a kezeléséhez a FÖMI űrfelvételekből nyert objektív informáci-
ók szolgáltatásával járul hozzá. Az intézet kutatásai a felszínborítás és a vegetáció állapotának meg-
határozására már több évtizedes múltra tekintenek vissza. A projekt céljára a FÖMI az eddigi ta-
pasztalatait tudja hasznosítani, és ezeket megfelelően adaptálva egy új rendszerben alkalmazni. 

A növénytérképezési és termésbecslési eljárások továbbfejlesztésével több sikeres program is 
megvalósult (árvíz-, belvíz-, aszálykár, növénykárosítók vizsgálata) a vegetáció fejlődésével kap-
csolatban, melyek biotikus és abiotikus tényezőket is vizsgálnak. Sikeres projektek működnek a 
gyom- és parlagfű térképezés terén, nélkülözhetetlen az ár- és belvíz által károsított mezőgazdasági 
területek felmérése, valamint a vegetáció aszály okozta károsodásának monitorozása (Mikus et al. 
2013). 

A belvíz okozta károk kimutatása közvetlenül a talaj nedvességéből, illetve a felszínen megjele-
nő vízborítás térképezésével, vagy közvetve a növényzetben bekövetkezett károsodásból (nem az 
életciklusnak megfelelő fejlődés, kipusztulás) lehetséges. Ezeket a megfelelő időpont(ok)ban – és 
kellő időbeli sűrűséggel – alkalmazott nagyfelbontású űrfelvételek (légifelvételek) spektrális objek-
tív kiértékelésével állítja elő a FÖMI. Az aszálykár kimutatása a víztöbblethez hasonlóan -  de eb-
ben az esetben a vízhiányt kimutatva -  történik a talaj és/vagy a növényzet állapotából. 

A kockázatkezelési rendszer még kiépítési stádiumban van. A fejlesztés kiterjed az intézeten be-
lüli módszertani, infrastrukturális és egységes adatkezelési irányba, valamint a különböző intézmé-
nyek közötti szakspecifikus adatok folyamatos, online cseréjére. 

A fejlesztések eredményeként a FÖMI a káreseményekkel egy időben, az űrfelvételek beérkezé-
si idejétől és a kártételek fajtájától függő időeltolódással képes lesz távérzékeléses kárfelmérések 
készítésére (Mikus et al. 2013). 

5  Összefoglalás 

A szántóföldi növénytermesztés távérzékelési technológiával való nyomon követése mára nélkülöz-
hetetlenné vált, és nemzetgazdasági tekintetben is az elsődleges felmérési fázist jelenti. 

Az 1960-as években szembesültünk a ténnyel, hogy az élelmiszertermelést már nem bízhatjuk 
csupán az évtizedes-évszázados gazdálkodási tapasztalatokra, illetve az időjárás változékonyságára. 
Az elegendő mennyiségű és minőségű termelés az egyik meghatározó gazdasági érdeke az egyes 
országoknak. A mai napig egyre fokozódó problémákkal és elvárásokkal szembesülünk a mezőgaz-
dasági szektorban, ami a termőföldi adottságok megfelelő kihasználásának technológiáját kívánja. 

A távérzékelés, az űrtechnika és az ezekhez kapcsolódó elemzési technológia alkalmazása a me-
zőgazdaságban gyors, pontos és objektív információt szolgáltat helyi, regionális vagy akár országos 
szinten is. Magyarországon az elemzéshez kidolgozott módszerek és felhasznált technológiák fej-
lesztése több évtizedes múltra tekint vissza, amely során nemzetközileg is elismert fejlesztések 
folytak. 

Az utóbbi évtizedben megjelent távérzékelő berendezések és eljárások egyre pontosabb és haté-
konyabb szántóföldi gazdálkodást tesznek lehetővé. Ezen eljárások többsége inkább helyi, esetleg 
regionális szinten alkalmazható. A jövőben további műszerfejlesztések és a gazdálkodásba kikerülő, 
széles körben elterjedő távérzékelési technológiák segítik a növénytermesztést. 

Köszönetnyilvánítás. Köszönöm a Földmérési és Távérzékelési Intézet dolgozóinak az információk 
és szakanyagok rendelkezésemre bocsátását és önzetlen segítségét. 
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DOMBORZAT ALAPÚ FELSZÍNELEMZÉS ÉS 
MORFOLÓGIAI KORRELÁCIÓ A MARS ÉSZAKI 

SÍKSÁGÁRA 

Kereszturi Ákos*, Madarász Balázs** , Örsi Anna**  

 Topography based surface analysis and morphology correlation for the northern hemi-
sphere of Mars – The topographic analysis of the Martian surface might help to understand basic 
geomorphological connections and to improve our understanding of the surface features of the 
Earth, too. In this work we correlated the statistical topographic parameters and the remote sensing 
image based appearance of various locations along a meridional stripe at the northern hemisphere 
of Mars. The topographic location of nearly horizontal plains suggests that the erosion and re-
deposition was not effective enough to transport the sediments onto the lowest topographic horizon 
within 50 km distance scale. Great difference could be identified between the topographic height 
distribution pattern of various analysed terrains, suggesting different variability and complexity in 
the range of surface feature types there. Terrains resembling the pediment-like structures also could 
be identified on the analysed terrains on Mars, but their firm identification requires more detailed 
analysis. The statistics based topography analysis could give useful input for detailed surface re-
search in geomorphology. 

Keywords: Mars, topography, geomorphology, GIS 
 

A Mars domborzatának elemzése hozzájárulhat a földi folyamatok jobb megértéséhez, valamint a 
geomorfológiai jelenségek általános megismeréséhez. A bolygó északi síkságának egy meridionális 
sávjában elhelyezkedő mintaterületek domborzatának néhány statisztikai jellemzőjét korreláltuk 
műholdfelvételek alapján nyert képekkel. A mérések során azonosított sík területek helyzete arra 
utal, hogy noha volt domborzatkiegyenlítő folyamat a vizsgált területeken, az nem volt annyira in-
tenzív, hogy 50 km-es távolságskálán mindenhol a legmélyebb területeken halmozza fel az üledéke-
ket. Az egyes vizsgált területek nagy eltérést mutattak a domborzat magasságeloszlását, és a várható 
felszínalakító folyamatok számát illetve jellegét illetően. Továbbá, domborzati jellemzők alapján 
részben sikerült a földi hegylábfelszínekre jellemző területeket azonosítani domborzati jellemzők 
alapján, noha itt további megfigyelések szükségesek még az eredet biztos megállapításához. A Mar-
son statisztikai alapú domborzatelemzés több területen részletesebb vizsgálatokban is használható 
kapcsolatot mutat a felszín geomorfológiai jellemzőivel. 

Kulcsszavak: Mars, topográfia, geomorfológia, GIS 

1  Bevezetés 

A földi folyamatok jobb megértésében is segít a szilárd felszínű bolygók vizsgálata. Ennek kutatá-
sában a távérzékeléses módszerek fontos szerephez jutnak (Sik és Kereszturi 2006). Az alábbiakban 
bemutatott kutatómunka az ISSI (International Space Science Institute) svájci intézetben indult 
nemzetközi „Mapping of the northern hemisphere of Mars” nevű projekt kiegészítéseként, az MTA 
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközponton belül a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Inté-
zet és a Földrajztudományi Kutatóintézet közös munkája keretében zajlik. A munka során a Mars 
északi síkságának területét vizsgáltuk az északi pólussapkájának peremétől az egyenlítő környékén 
mutatkozó észak-dél határvidék nagy domborzati lépcsőjéig (Hargitai 2006, 2008). 

Célunk annak a megállapítása volt, hogy az egész égitestet homogénen lefedő (horizontálisan 
200 méter körüli felbontású) domborzati adatok miként korrelálhatóak a fényképi adatokkal, vagyis 
milyen kapcsolat mutatható ki a jobb felbontású képek alapján megfigyelt domborzati mintázat és a 
gyengébb felbontású topográfia statisztikai jellemzői között. Emellett célunk volt a domborzat alapú 
felszínelemzés és az űrszondás műholdfelvételek alapján vizsgált geomorfológia közti kapcsolat 
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lehetővé válik. A további munkába lokális morfológiai szűrők, és textúra elemző függvények bevo-
nását tervezzük. 

Köszönetnyilvánítás. A cikkben bemutatott kutatómunkát az OTKA PD 105970, a CSFK Főigazga-
tói Keret 2013. támogatta, az International Space Science Institute „Mapping the Northern Plains of 
Mars: origins, evolution and response to climate change” nevű projektjével együttműködésben. A 
szerzők köszönetet mondanak Czimber Kornél és Bérczi Szaniszló bírálóknak hasznos javaslatai-
kért. 
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A ROBBANTÁSOK ÉS FÖLDRENGÉSEK ELKÜLÖNÍTÉSE 
KÜLÖNBÖZ Ő PARAMÉTEREKRE SZÁMOLT 

MAHALANOBIS-TÁVOLSÁGOK SEGÍTSÉGÉVEL 

Kiszely Márta∗, Győri Erzsébet∗ 

 Discrimination of earthquakes and quarry blasts using Mahalanobis distances calculat-
ed from different parameters – This article presents a statistical method to discriminate explosions 
and earthquakes. Our aim was to determine the typical parameters of blasts originated from eight 
different quarries and of earthquakes occurred in Northern Hungary and south part of Slovakia 
between 2010 and 2013. The selection of the most appropriate parameters was carried out on the 
basis of computations of Mahalanobis distances. 

Keywords: earthquake, blast, Mahalanobis distance, spectrum 
 

Jelen cikk a robbantások és földrengések elkülönítésének egy statisztikai módszerét mutatja be. Cé-
lunk Észak-Magyarország és Szlovákia déli részén 2010 és 2013 között keletkezett földrengések és 
nyolc különböző bányából származó robbantások elkülönítését lehetővé tevő paraméterek meghatá-
rozása volt. A legalkalmasabb paraméterek kiválasztását a Mahalanobis-távolságok meghatározása 
alapján végeztük el. 

Kulcsszavak: földrengés, robbantás, Mahalanobis-távolság, spektrum 

1  Bevezetés 

2010 és 2013 között 143 olyan szeizmikus esemény került be a Magyarországi Földrengések Év-
könyveibe és a Magyar Nemzeti Szeizmológiai Bulletinekbe, ami Észak-Magyarország és Szlovákia 
területén (47°-49°É; 19°-21°K) keletkezett (Gráczer et al. 2012, 2013, Tóth et al. 2011, 2012, 2013, 
2014). Az eseményeknek azonban kb. harmada robbantás volt. Mivel egy terület tektonikai elemzé-
sekor hamis következtetésre juthatunk, ha a természetes eredetű földrengések közé tévesen mester-
séges események is bekerülnek, ezért fontos, hogy a rengéseket szétválasszuk a robbantásoktól. 

Vizsgálataink során a Mátra második legmagasabb csúcsán levő piszkéstetői (PSZ) állomás sze-
izmogramjait használtuk fel a terület földrengéseinek és a környéken működő 8 bánya robbantásai-
nak az elkülönítésére. 

Az elkülönítésre leginkább használható paramétereket a Mahalanobis-távolságok (MD) számítá-
sa alapján választottuk ki. A Mahalanobis-távolság meghatározásával egy kvantitatív mértéket kap-
hatunk arra, hogy különböző paraméterek alapján mennyire különül el egymástól két populáció, 
esetünkben a földrengések és a robbantások. Használatának előnye, hogy egyszerre több paramétert 
is figyelembe vehetünk. Vizsgálatunkban a szeizmikus események P, S és Rg fázisainak amplitúdó-
iból számított paramétereket, valamint különböző spektrumjegyeket használtunk fel. 

A következő kérdésekre kerestük a választ: 

1) Milyen fázisok amplitúdó adatai alapján különülnek el a legjobban a vizsgált területen a 
földrengések és robbantások? 

2) Milyen spektrumadatok használhatók leginkább az elkülönítésre? 
3) Az amplitúdó- és spektrumadatok együttes felhasználása milyen eredménnyel jár? 

2  A Mahalanobis távolság 

A Mahalanobis-távolság egy dimenzió nélküli szám, amit Prasanta Chandra Mahalanobis (1893-
1972) indiai matematikus fejlesztett ki indiai kasztok többváltozós távolságának meghatározására. 
Azt kutatta, hogy milyen tényezők befolyásolják a kasztok jegyeit az európai és az indiai vegyes 
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