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A lézerszkennelés földi és légi változatai mára gyakran használt adatgyűjtési eljárássá váltak 

számos tudományterületen. Néhány tipikus alkalmazási lehetőség a teljesség igénye nélkül: 

tartószerkezetek deformációjának és elmozdulásainak mérése és egyéb ipari alkalmazások, 

műemlékvédelem, rekonstrukció és mobil városi térképező rendszer kialakítása, digitális 

domborzat modell meghatározása, erdőgazdálkodás. A szigorúan vett mérnöki jellegű 

felhasználás mellett, természetesen a humán tudományterületek figyelmét is felkeltette ez az 

objektív, nagyon nagy adatmennyiséget produkáló eljárás. Így a régészeti és hadtörténeti 

kutatások alternatív adatforrásaként is találkozhatunk vele. Ebben a publikációban egyfajta 

áttekintést szeretnénk nyújtani ezen utóbbi szakterületeken már ismert és alkalmazott 

módszerekről, illetve a szkennelt adatokban, információkban rejlő potenciális lehetőségekről, 

különös tekintettel a XX. századi katonai, hadtörténeti objektumok vizsgálatára. 

1. A  lézerszkennelés technológiája 

A lézerszkennelés elnevezés helyett vagy mellett sokszor találkozhatunk a LiDAR névvel, 

mely a Light Detection and Ranging angol elnevezés rövidítése. Az eljárás a távérzékelési 

módszerek közé tartozik, hiszen nincs közvetlen fizikai kapcsolat az adatnyerés során. Az 

eszközrendszer aktív szenzorként működik, azaz az általa kibocsátott, majd valamely tárgyról 

visszavert sugárzást (esetünkben lézer) érzékeli. Létezik földi, légi és űr lézerszkennelési 

eljárás, amikor is az adott feladatnak megfelelő platformon van elhelyezve a szkenner. A 

mérés során a szenzor lézersugarat bocsát ki, majd a visszaverődési időt mérve, a lézer (fény) 

terjedési sebességét ismerve és felhasználva számolja a távolságokat. Ahhoz, hogy az egyes 

távolságmérésekből koordinátákat tudjunk meghatározni, szükségünk van a lézernyaláb 

pontos kibocsátási helyzetére: tudnunk kell a szenzor pillanatnyi koordinátáit, illetve a 

lézersugár kibocsátási szögét (Barsi et al. 2003). Földi mérés esetén a szenzor statikus 

pozíciója könnyen meghatározható, míg a hordozó eszközök (repülőgép, helikopter, egyéb 

jármű) helyzetét globális helymeghatározó rendszerek (GNSS) és inerciális rendszerek (INS) 

együttes használatával határozzuk meg (1. ábra). A lézerfény egyik fontos tulajdonsága, hogy 

kis divergenciájú, a kibocsátási energia és a távolság függvényében szóródik. Légi szkennelés 

esetén általában felszínre 25-40 cm félnagytengelyű ellipszisként (footprint) érkezik, majd 

innen visszaverődik. A korai rendszerek csak egy (a legerősebb intenzitású) visszaverődést 

voltak képesek rögzíteni, majd később megjelentek az első (first pulse) és utolsó (last pulse) 

visszaverődési szinteket is detektáló eszközök. Azonban egy lézersugár több különböző 

szintről (pl.: koronaszint, bokorszint, talajszint) is visszaverődhet (2. ábra), így az előzőekhez 

képest jóval több információ kinyerésével kecsegtet. Ennek megfelelően ma már több, akár 4 

- 6 diszkrét visszaverődés detektálása is lehetséges, valamint ezzel párhuzamosan a 

visszaérkező lézernyaláb teljes hullámalakját is tudjuk tárolni. 

 



 

1. ábra: A légi lézerszkennelés működési elve (Tamás és Flórián 2008) 

 

2. ábra: A lézersugár útja (Tamás és Flórián 2008) 



1.1 A lézerszkennerek pontossága 

A korábbiak alapján látható, hogy a mérés pontossága három alapvető összetevőtől függ: 

 A szenzor által mért távolság 

 A lézersugár pozíciója 

 A lézersugár helyzete 

meghatározásának pontosságától. A földi mérések esetében ez természetesen jobb 

eredményekre vezet, hiszen a szenzor nem mozog és általában a mérendő távolságok sem 

nagyok. Így általánosságban kijelenthető, hogy a mérések néhány mm pontossággal 

rendelkeznek. A légi szkennelés ezzel szemben nagyobb távolságokra, mozgás közben zajlik, 

több pontatlanságot növelő tényező hatása közben. Összességében vízszintes értelemben 2 – 6 

dm, míg magassági értelemben 1 – 2 dm pontossággal jellemezhetők ez utóbbi mérésfajták. 

Meg kell még említeni azt, hogy a szkennelések igen nagy pontsűrűséggel történhetnek, 

természetesen a beállítások és a mérendő távolságok függvényében. Optimálisan a földi 

mérésnél néhány mm-es felbontás, míg a légi mérésnél akár 20 – 30 pont 

négyzetméterenkénti detektálása is elérhető. Ezek a jellemzők mindenféleképpen 

versenyképessé teszik ezt az adatnyerési eljárást a korábban ismert és alkalmazott 

módszerekhez képest vagy indokolttá teszik együttes alkalmazásukat. 

2. A lézerszkennelés alkalmazása a régészetben és a hadtörténeti kutatásokban 

A módszer által produkált igen pontos és nagyon nagy pontsűrűségű 3 dimenziós pontfelhő 

természetesen a régészet számára is új lehetőségeket teremtett. Alapvetően két irányt lehet 

megkülönböztetni, ahol hatékonyan lehet alkalmazni a szkennelt adatokat: 

 Régészeti és katonai objektumok (leletanyag, épület, árok vagy sánc) pontjainak 

rögzítése állapotuk megőrzése, illetve rekonstrukció céljából 

 Új, esetleg más eljárásokkal (távérzékelés, terepbejárás) nem vagy nehezen 

detektálható objektumok, valamint potenciális lelőhelyek felderítése 

A következőkben e két irány egyes elemeinek gyakorlati megvalósításaira mutatunk be 

néhány jellemző példát. 

Több piaci szereplő is felismerte a földi lézerszkennelésben rejlő régészeti és örökségvédelmi 

lehetőségeket. 3 dimenziós pontfelhők segítségével rögzítik régészeti leletek, műtárgyak, 

kulturális és örökségvédelmi szempontból kiemelt épületek külső és belső homlokzatainak, 

valamint tárgyi emlékeinek geometriáját. Ezek a virtuális modell alkalmasak arra, hogy 

régészeti konzerválási, muzeális és objektum-rekonstrukciós, idegenforgalmi vagy akár 

oktatási célokra használjuk fel őket. Az alábbiakban néhány jellemző képet mutatunk be földi 

szkennerek tipikus felhasználási lehetőségeiről a kulturális és örökségvédelem területéről. (3. 

és 4. ábra)  

 

 



 

 

 

 

3. ábra: Az eredeti tárgyi emlék töredék és a geometriai modellje  
(3D Laser Scanning for Heritage (second edition) 2011) 

 

 

 

4. ábra: Az Alnwick-i kastély modellje  
(3D Laser Scanning for Heritage (second edition) 2011) 

 



Amellett, hogy a földi eljárással rögzíteni lehet a tárgyi emlékeket és a viszonylag kisebb 

méretű épületeket és egyéb objektumokat, természetesen a légi szkennelést is fel lehet 

használni hasonló célokra. Erre a megoldásra is több hazai és nemzetközi példát lehet találni. 

Érdekes, hogy az esetek egy részében a pontfelhő kiértékelése, osztályozása után a 

szakemberek be tudtak azonosítani olyan objektumokat vagy azok részleteit, amelyek addig 

nem voltak ismertek. Ennek általában az a magyarázata, hogy az újonnan felfedezett 

objektumokat mérete függőleges értelemben nem túl nagy (akár sekély árkok, utak vagy 

kisebb domborulatok) és olyan sűrű vegetáció borította vagy vette körül, ami miatt más 

távérzékelési eljárások számára vagy a terepi felderítések esetében is rejtve maradtak. Két 

példát említenénk az ilyen típusú adatgyűjtésre. Az első példa a kambodzsai Angkor khmer 

városa és templomai területét érinti, mely terület évszázadok óta ismert, kutatott. Feltárt 

területe eléri a 200 km
2
 – t. 1992 óta az UNESCO világörökségi védelme alatt áll. Azaz azt 

gondolhatnánk, hogy teljes mértékben megismert területről, objektumokról van szó. 

Természetesen ez azért nem ilyen egyszerű. Elég csak a sűrű dzsungelre és az országban 

lezajlott polgárháború „ottfelejtett” aknáira gondolnunk. A közelmúltban egy nemzetközi 

kutatócsoport többek között légi lézerszkennelést is végrehajtott a területen és annak tágabb 

környezetében. Az adatok kiértékelése után több új eredményről is beszámoltak, többek 

között egy még idősebb városrészről, templomokkal, utakkal és vízvezetékekkel. (5. ábra) 

 

5. ábra: Angkor új részeinek felfedezése a dzsungelben 
(Ben Lawrie (2014)) 

 



Az előbbihez hasonló esetre hazai példát is be tudunk mutatni. Baranya megye területén a 

Janus Pannonius Múzeum 2012-ben végezett LiDAR felmérést, az Európai Unió által 

támogatott „Archaeolandscapes Europe (Arcland)” valamint a magyar Nemzeti Kulturális 

Alap (NKA) támogatásával. Ennek részeként a Pécs melletti Jakab-hegy található vaskori 

földvár és középkori kolostor régészeti jelenségeinek vizsgálata is megtörtént. A pontfelhő 

kiértékelés itt is szolgáltatott új eredményeket (Gáti 2014): 

 

 A kolostor területén új torony és falszakasz 

 A földvárhoz kapcsolódó új sáncok és sáncszakaszok 

 Több mint 100 halomsír beazonosítása 

 

Az új eredmények mellett a már ismert objektumok helyzetének pontosítását, pontosabb 

bemérését, a köztük lévő összefüggések megismerését és a kormeghatározást is támogatni 

tudja ez a szkennelt állomány, valamint a halomsírok esetében elősegítheti a későbbi terepi 

munkát. 

 

 
 

6. ábra: A Jakab-hegyen található vaskori földvár és középkori kolostor LiDAR képe 

(Gáti, 2014) 

 

 



3. A szkennelt pontfelhő kiértékelése, megjelenítése 

Ebben a fejezetben tömören áttekintjük azokat a kiértékelési és megjelenítési lehetőségeket, 

melyek alkalmassá teszik a 3 dimenziós pontfelhőt arra, hogy a korábbiakban bemutatott 

eredményeket elérhessük a segítségükkel. 

 

Mint azt már korábban említettük a korai időszakban a szenzorok egy visszaverődést tudtak 

detektálni, de már az ilyen típusú pontfelhőkön is elvégezhetőek a legfontosabb elemzési, 

kiértékelési feladatok, melyek a későbbi nagyobb információmennyiséget tartalmazó 

felmérések esetében is megmaradtak. 

 

Az első és talán legfontosabb lépés a pontfelhő osztályozása a magassági információ alapján, 

azaz a klasszifikálás, melynek elsődleges célja a talaj pontok (groundpoint) kiválogatása. Ez 

azt jelenti, hogy az eredendően a potenciális digitális felszín modellt (DFM) alkotó pontokat 

is tartalmazó állományból kiválogatjuk a potenciális digitális terep modell (DTM) pontjait. 

Jelen esetben a régészeti, katonai, hadtörténeti alkalmazások számára ez a legfontosabb. A 

tereppontok közötti relatív kis eltéréseken keresztül valósítható meg a különböző objektumok 

felderítése, ezért ha lehetséges, törekedni kell a minél nagyobb pontsűrűségre, mert ez a 

kulcsa a mikro domborzatban lévő legkisebb eltérések beazonosításának. A talaj pontok 

leválogatására többféle megoldás is létezik, melyek közül a leggyakrabban a relatív 

magassági eltéréseken alapuló súlyozást, lejtések és görbületi változások szerinti szelektálást 

használják a szoftverek. Megjegyezendő, hogy sok esetben a felhasználó előtt ismeretlen 

(black box) módszereket alkalmaznak a szoftverek, csak néhány paraméter, esetleg jellemző 

felszínborítottság megadásával lehet az eredményeket befolyásolni. 

 

A leválogatott talaj pontok feldolgozásának következő lépése a digitális terep modell 

létrehozása. Ehhez különböző interpolációs módszereket alkalmazhatunk, melyek 

eredményeképpen kismértékben eltérő modellek állhatnak elő. Azt azonban leszögezhetjük, 

hogy a kiértékelés szempontjából a lényegesebb kérdés a talajpontokat leválogató algoritmus 

minősége, mert ennek az eredményét használjuk fel. Az alábbiakban csak felsorolásszerűen 

áttekintjük a szoftverekben leggyakrabban alkalmazott interpolációs módszereket: 

 

- Legközelebbi szomszéd (Nearest Neighbour) 

- Természetes szomszéd (Natural Neighbour) 

- TIN 

- Távolsággal arányos súlyozás (IDW) 

- Spline alapú megoldások (pl. TPS) 

- Sugár alapú függvények (RBF) 

- Krigelés 

 

Az interpolációs eljárások mellett, kiemelt szerep juthat a különböző éldetektálási 

módszereknek is, hiszen ezek is alkalmasak lehetnek az objektumok felderítésére. Emellett az 

így feldolgozott állományok egy részén hatékonyabban és pontosabban lehet meghatározni az 

objektumok helyzetét, megmérni a jellemző méreteiket, így elősegítve a beazonosításukat. 

Néhány jellemző éldetektálási eljárás: 

 

- Roberts szűrő (gradiensek nagyságának, irányának számítása, konvolúciós szűrő, 45 

fokos élek kiemelése)  

- Sobel szűrő (gradiensek nagyságának, irányának számítása, konvolúciós szűrő, 

minden irányra jó, szükséges utófeldolgozás: Thresholding) 



- Laplace szűrő (az előbbiekkel ellentétben a 2. derivált értékét közelíti, éleknél ez 0 

lesz, minden irányra jó, elmosódottabb élek detektálása is lehetséges) 

 

Természetesen még számos éldetektálási módszer ismert. A fentiekről elmondható, hogy 

konvolúciós szűrők az első (Roberts, Sobel),illetve a második (Laplace) deriváltak értékeit 

közelítik. Minden irányban érzékenyek, kivéve a Roberts (45 fok). Érdemes elő- és 

utófeldolgozó eljárásokat is alkalmazni velük párhuzamosan. Ilyen lehet az élkeresést 

megelőző simítás. Itt azonban nagyon körültekintően kell eljárni, hiszen pont az 

objektumkeresés és azonosítás szempontjából fontos apró részletek is eltűnhetnek az 

állományból. Ezzel szemben a már szűrt állomány utófeldolgozása, például különböző 

thresholding eljárások használata, vagy a vastagabb élek vékonyítása sokat javíthat a 

kiértékelés minőségén. Az alábbi képen (7. ábra) egy esettanulmány képeit láthatjuk, melyen 

az első világháború lövészárkainak (piros nyilak) azonosítására került sor, különböző 

élkeresési algoritmusok felhasználásával. (C. Stal et al. 2010) 

 

 
 

7. ábra: Kammelbergi lövészárkok detektálása Sobel (bal) és Laplace (jobb) szűrővel  

(C. Stal et al. 2010) 

 

A változatos szűrési eljárások mellett igen egyszerű és ma már minden szoftverben 

megtalálható módszerek is jól használhatók az ilyen jellegű feladatok támogatására. Például a 

már csak a terep pontokat tartalmazó állományból a megfelelő helyeken hossz- és 

keresztirányú metszetek generálása segítheti a pontosabb méretek meghatározását. Emellett 

egy-egy jól kiválasztott profil kép jól alkalmazható az eredmények bemutatására is.  

 

Még mindig a megjelenítési lehetőségeknél maradva, a nyilvánvaló esztétikus és jól 

értelmezhető ábrázolás mellett, figyelembe kell venni, hogy egyes prezentációs paraméterek 

változtatásával szintén támogathatjuk az objektumok detektálását, azonosítását. A két 

legjellemzőbb példa: 

  

- A magassági torzítás növelése.  

- A megvilágítás szögének változtatása 

 

Ezeknek az értékeknek a jó megválasztásával plasztikusabbá tehető a megjelenítés, illetve 

kisebb részletek kiemelésére is alkalmasak lehetnek. Különösen igaz ez a megvilágításra, 



melynek több irányból történő használatával „rejtett” részleteket lehet kiszúrni az 

állományban. 

 

   

8. ábra: Kammelbergi lövészárkok északi és keleti irányú megvilágítással 

(C. Stal et al. 2010) 

 

A lézerszkennelés során a visszaverődések detektálása mellett a szenzor intenzitás értékeket is 

rögzít. Sok esetben ez a két mérés egymástól függetlenül két külön skála szerint történik. 

(Neuberger 2014) Az intenzitás értékek természetesen külön elemezhetők, megjeleníthetők. 

Nagyságuk alapvetően attól függ, hogy az objektum, melyről a lézersugár visszaverődött, 

milyen színű, anyagú illetve milyen a felületkezelése (Barsi et al. 2012). A rekonstrukciós 

feladatoknál ennek az adatforrásnak akkor lehet csak jelentősége, ha csak ilyen típusú adatunk 

van a vizsgált területről. Általában azonban egyéb távérzékelt képi adatok is rendelkezésre 

állnak, így ami az intenzitás képen azonosítható, az a többi képen is detektálható. Így az 

intenzitáskép tulajdonképpen egy újabb ellenőrzési lehetőséget biztosít. 

 

Már korábban említettük, hogy a mai szenzorok, már képesek a visszaverődött impulzus teljes 

hullámalakját is rögzíteni (9. ábra). A téma szakirodalmában mindenhol megemlítik, hogy ez 

az eljárás potenciálisan alkalmas lehet olyan plussz információk kinyerésére, melyeket az egy, 

vagy csak néhány diszkrét visszaverődést tartalmazó állományok nem tartalmaznak. Ezek a 

kutatások azonban még napjainkban is zajlanak, így általános értelmű, átfogó leírások még 

nincsenek. Azonban azt kijelenthetjük, hogy amennyiben sikerül is új információkhoz jutni a 

teljes hullámforma felhasználásával, az akkor is csak a talaj feletti magasságokra vonatkozhat. 

A mi témánk szempontjából, ahol is magának a topográfiai felszínnek a minél részletesebb 

ismerete a cél, ennek az újszerű alkalmazásnak így nem jut kiemelt szerep. 

 

A LiDAR pontfelhők klasszifikálása, leválogatása és korlátozott megjelenítése 

megvalósítható feladatspecifikus szoftverek segítségével is, de ma már a legtöbb 

térinformatikai szoftver is képes ezeknek az adatoknak a kezelésére. A GIS programok 

további hasznos lehetőségeket nyújtanak a rekonstrukciós feladatok végrehajtásához: 

 

- Több különböző adatforrás információinak kezelése egy egységes geometriai 

rendszerben 

- Domborzatmodellek generálása 

- Interpolációs eljárások használata 



- Háttér adatbázis csatolása 

- Lekérdezések, elemzések végrehajtása 

- 2D és 3D megjelenítések és animáció készítése 

 

Tehát igen hasznos, ha a lézerszkennelt adatokat egy térinformációs rendszer részeként 

dolgozzuk fel. Ha rendelkezésünkre áll egyéb adatforrás is, akkor ezek integrálásával 

egyszerűbbé tehetjük a környezeti - és objektum - rekonstrukciót, a régészeti és katonai 

objektumok beazonosítását. A létrejövő adatbázis tetszőleges számú attribútum és csatolt (txt, 

képi, video, hang, html) információt tartalmazhat, mely alkalmassá teheti digitális adattárként, 

illetve egyfajta katalógusként való további felhasználásra. 

 

 
 

9. ábra: Teljes hullámalakos (Full waveform) LiDAR működése 

 

Összességében tehát a LiDAR pontfelhők igen jól használhatók a különböző régészeti és 

hadtörténeti eseményekhez köthető objektumok felderítésére azonosítására vagy a potenciális 

kutatási helyszínek kijelölésére. Ehhez szükséges az előzőekben felsorolt kiértékelési és 

megjelenítési eljárások valamint, ha van rá lehetőség az adatgyűjtés paramétereinek és 

időpontjának körültekintő megválasztása. Az adatok felhasználhatóságának részletes indokai 

az egyes eljárásokra bontva az alábbiak: 

 

Felderítés: 

- A kutatott terület felszínborítottsága szempontjából: 

o nyílt terület: 

 mikro domborzat vizsgálata 

 intenzitás értékek kiértékelése 

o vegetációval fedett terület: 

 lehetőleg lombmentes időszak kiválasztása 

 vegetáció eltávolítása 

 mikro domborzat vizsgálata 

Azonosítás: 

- A felderített objektumok helyzeti adatainak mérése 

o minél nagyobb pontsűrűség elérése 

o leghatékonyabb interpolációs módszer kiválasztása 

o leghatékonyabb éldetektáló módszer kiválasztása 



 

Megjelenítés: 

- A vizsgált terület legcélravezetőbb és legesztétikusabb vizualizációja, ami önmagában 

és az előző két lépésben is igen fontos szempont: 

o megvilágítási irány 

o magassági adatok torzítása 

 

4. XX. századi katonai objektumok rekonstrukciójának lehetősége 

Az eddigi információk alapján, ebben a fejezetben áttekintjük, hogy milyen módon 

alkalmazhatók a szkennelt pontfelhők XX. századi magyarországi katonai objektumok és 

események rekonstruálásához, illetve a modern kori régészet támogatásához. Elsőként röviden 

összefoglaljuk, hogy mik lehetnek azok a potenciális helyszínek és események, illetve a 

hozzájuk kapcsolódó tipikus objektumok, melyek kutatásában hasznos lehet a lézerszkennelt 

adatok felhasználása. 

 

Időrendi sorrendben haladva az I. világháborút érdemes megvizsgálnunk. A harcokhoz 

közvetlenül köthető objektumok (erődítési elemek) a mai Magyarország területén nem 

találhatóak. Néhány ebben a korszakban épített bunker, infrastrukturális és kiszolgáló 

létesítmény azonban még ma is megtalálható (pl. Budapest, Komárom, Mosonmagyaróvár) 

Ezek a létesítmények többnyire ismertek, felmértek. Lézeres letapogatásuk referencia 

anyagként szolgálhat új területek szkennelt állományának kiértékeléséhez, valamint az ilyen 

típusú objektumok pontfelhőből történő azonosításának terei mérésekkel történő 

összevetésére, ellenőrzésére. 

 

Az elsővel ellentétben a II. világháború már igen komolyan érintette az ország területét. Az 

ekkor létesült tábori jellegű védelmi rendszerek (vonalak) erődítési objektumai már 

mindenféleképpen kutatás tárgyát kell, hogy képezzék. A szinte a teljes országon 

végighúzódó védelmi vonalrendszer (Karola -, Attila -, Margit – vonal) legfontosabb elemei a 

harckocsi árkok, gyalogsági árokrendszerek, különböző (tüzérségi, légvédelmi) állások 

voltak. Ezeknek az objektumoknak a méretei már azt feltételezik, hogy egy mai felmérés 

adataiból is ki lehet mutatni őket. Igaz ez akkor is, ha a vizsgált területeken azóta 

mezőgazdasági tevékenység folyik. Ez esetben a jelentős szélességgel és mélységgel (4 – 6 

m) rendelkező harckocsi árkok detektálására van esély csak. A lövészárkok az ilyen 

területeken már teljesen eltűntek napjainkra, viszont a harckocsi árkokkal ellentétben ilyen 

árokrendszereket vegetációval erősen benőtt vagy fedett területeken is kiépítettek, vagy azóta 

nőtte be a növényzet. Ezeknek a kisebb árkoknak a felderítésére kiválóan alkalmas lehet egy 

pontfelhő, melyről előzőleg eltávolítottuk a növényzet pontjait. Az egykori lövészárkok mára 

megmaradt jellemző mélységi méretei (1-10 dm) alapján kijelenthetjük, hogy jól 

elkülöníthetőek kell, hogy legyenek a terepi pontok között. (10. ábra) Ezt támasztja alá az a 

korábbiakban említett példa, mely során halomsírokat sikerült beazonosítani, melyeknek 

méretei ebbe a kategóriába esnek, csak ellenkező értelemben. Természetesen ebben az 

időszakban is épültek beton bunkerek, katonai létesítmények. Ezekről ugyanazt mondhatjuk 

el, mint az I. világháború építményeivel kapcsolatosan. 

 

Említést érdemel még az 1950-es évek első felében kiépített Déli Védelmi Rendszer az akkori 

jugoszláv határ mentén, mely szintén tartalmazott az előzőekhez hasonlóan állandó és tábori 

jellegű erődítési elemeket is. 

 

 



 
 

10.  ábra: Teljes hullámalakos (Full waveform) LiDAR működése 

 

Magyarországon a mai napig igen korlátozott számban készültek légi lézerszkennelt 

felmérések, és ezek sem a XX. századi katonai objektumok kiértékelésének céljából. 

Amennyiben olyan pontfelhő kiértékelésére kerülhet sor, amely olyan területről készült, amit 

érintettek a XX. század hadtörténeti eseményei, akkor igen jó eséllyel végre lehet hajtani az 

esetlegesen eddig ismeretlen objektumok felderítését, valamint a már ismert információk 

ellenőrzését. 
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