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1 Bevezetés 

A vizék mé lysé gviszönyainak réndszérés té rké pézé sé – ma s géödé ziai élja ra sökhöz ké pést 

viszönylag ké sö n – a nagy fö ldrajzi félfédézé sék köra ban jélént még, amikör a nagymérű lé sű  

é s nagy é rté kű  a rűt sza llí tö  hajö k biztönsa gös kikö té sé héz égyré föntösabba  va lt a téngér-, 

vagy médérféné k pöntös ismérété (KLINGHAMMER & PAPP – VA RY, 1983). Ez az idö szak a kar-

tögra fia égyik aranyköra is égybén. 

Ezida ig a kikö tö kbén é s a kikö tö két kö rnyézö  vizékbén mé rö bötökat é s kö té lré rö gzí tétt sű -

lyökat haszna ltak a mé lysé g méghata röza sa ra. 

 A mé lysé gmé ré s é s a dömbörzata bra zöla s tö rté nété bén az élsö  a ttö ré s Piétér 

BRÜINSS-höz kö thétö , aki a Spaarne fölyö  törkölata ban 1584-bén ölyan té rké pét ké szí tétt, 

ahöl égy mérö bén ű j kartögra fiai téchnölö gia t alkalmazött: ű gy a bra zölta a ví zja rta térű lé-

tét, högy az azonos mélységű pontokat szaggatottvonallal kötötte össze, méllyél kijélö lté a 

fölyö nak a „7 láb”-na l mé lyébb ré széit (IMHOF, 2007). Ezék a vönalak az izobatok égyszérű  

mégjéléné si förma i. 

Ké sö bb, ézén kartögra fiai „téchnölö gia nak” ma r né pszérű sí tö jé is létt: 1730-ban mégjélént 

Nicölaas Saműél CRÜQÜIÜS (1678 – 1754) ré zmétszétt té rké pé, amély ma r mindén tékintétbén 

izöbat- é s hajö za si té rké p is égybén (1. a bra). 

 

1. ábra. Nicolaas Samuel CRUQUIUS izobat térképe a Maas és a Waal közös torkolatának környékéről. Az eredeti 

méretarány körülbelül 1 : 110 000 volt, 10 lábanként felvett főszintvonalakkal, köztük felezőszintvonalakkal. A 

homokpadok külön jelöltek, mint ahogy az erdők, mocsaras részek, meredek partok és a védművek is. A mélység-

értékeket 1729-ben, apály idején rögzítették. A térkép domborzatrajza hibrid: a mélységviszonyok valódi felülné-

zeti ábrázolások, míg a védművek egy része pedig madártávlati ábrázolásmód szerinti. A szintvonalmegírások 

talpa még nincs lejtésirány szerint elforgatva. IMHOF (2007) könyvéből. 
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 Az 1800-as é vék éléjé tö l ézék a mé lysé gvönalak lé pték ki a félszí nré é s térjédték él a 

mé g ma is haszna latös szintvonalas té rké pékké nt (KLINGHAMMER & PAPP – VA RY, 1983). 

Az ékkörta jt félléndű lö  mé lysé gmé ré si kampa nyök élsö sörban a téngérparti-, partkö zéli vi-

zékhéz kö tö dték; a fölyö ví zi mé lysé gmé ré sék csak a fölyami gö zhajö za s mégindűla sa val é s 

a fölyamszaba lyöza sök kézdété vél jélénték még (KLINGHAMMER & PAPP – VA RY, 1983). 

Az alkalmazött géödé ziai élja ra sök idö kö zbén sökat finömödtak, dé a batimétria tö rté nété -

nék ma södik fördűlata t égy 1912-és hajö széréncsé tlénsé g, az RMS Titanic élsű llyédé sé hözta 

él (MERKLINGER & ELLIS, 2017). 

 A Titanic élsű llyédé sé űta n ném sökkal Léwis Fry RICHARDSON (1881 – 1953) bényű j-

tött égy szabadalmat, amély cí mé szérint égy ölyan „Készülék, amely képes a hajókat figyel-

meztetni, ha nagy méretű objektumokhoz közelednek…”. A szabadalömban léí rt észkö z égy 

körai, aktí v ta vé rzé kélé si réndszér völt, amély a hajö k fédé lzété rö l kiböcsa jtött hanghűlla -

mök visszavérö dé sé bö l kö vétkéztététt a vészé lyt jéléntö , vízen úszó ta rgyak kö zélédté ré – 

aka r sű rű  kö dbén is. Ezt a szabadalmat ném sökkal ké sö bb égy ma södik is kö vétté: éz ma r 

égy ölyan mégölda st í rt lé, amélynék ségí tsé gé vél (kö zvétvé) ma r a vízmélység is meghatá-

rozható (MERKLINGER & ELLIS, 2017). 

Sök kűtata si élö zmé ny űta n, majd sza mös féjlészté st kö vétö én RICHARDSON ézén szabadal-

ma ban léí rt göndölat alakűlt a t a ma is haszna lt, digita lis szöna rréndszérékké . A szöna r 

mégjéléné sé vél a téngéri batimétria nak léza rűlt égy mé ré stéchnikai körszaka: a méchani-

kűs mé rö észkö zö k ta vé rzé kélé si élja ra sökka  alakűltak. 

A szöna rréndszérék inténzí v féjlészté sé t a vila gha börű k, majd a hidégha börű  hözta él (KÜ-

PERMAN & ROÜX, 2007) – szinté vé gig a téngéralattja rö ktö l valö  fé lélém jégyé bén. 

Idö kö zbén a hagyöma nyös mé lysé gmé rö  szöna rökat félva ltötta k a té rké pézé sré-, a médér-

féné k réfléktancia ja nak, vagy anyagi minö sé gé nék vizsga lata ra is alkalmas mégölda sök. 

Az érédétilég katönai alkalmaza sök lassan a tsziva rögtak az ű zléti é s a tűdöma nyös szfé ra ba 

is; dé égy jéllégzétéssé gű két azé rt mégö rizté k: a szöna r-élvű  mé lysé gmé ré s élsö sörban a 

téngérék é s az ö céa nök partkö zéli térű létéinék té rké pézé sé héz kö tö dö tt – é s kö tö dik mind 

a mai napig. A szöna rök mégjéléné sé bö l a fö ldtűdöma nyök is sökat pröfita ltak: a mé lytén-

géri a rkök é s az ö céa nkö zépi ha tsa gök mégisméré sé; valamint sza mös széizmikűs élémzé si 

é s tömögra fiai élja ra s kö tö dik a szöna rtéchnölö gia höz (KÜPERMAN & ROÜX, 2007). 

A téngéri mé lysé gmé ré sré kiféjlésztétt szöna rök nagy mé rétű , nagy é rté kű  é s nagy pöntös-

sa gű  észkö zö k, í gy viszönylag néhézén hözza fé rhétö k é s ézén körla tök miatt néhézén alkal-

mazhatö k séké lyvizékbén. 

 A szöna rgya rtö k azönban félfédézték magűknak idö kö zbén égy ű j piaci szégménst: 

a hobbihorgászok szegmensét, akiknék a köra bban pröféssziöna lis téchnölö gia kat égyszérű  

(é s égyszérű sí tétt) halkereső rendszerekként kezdték árulni. 
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Az í gy piacra kérű lt észkö zö k mind a rűkban, mind mé rétű kbén, mind kézélé sű kbén égy sök-

kal elérhetőbb é s praktikusabb altérnatí va t jélénténék, mikö zbén pöntössa gűk ném csö k-

ként ölyan mé rté kbén, mint aménnyiré éz az a rkű lö nbsé gékbö l kö vétkézné. 

Ezén észkö zö kkél ma r él léhét szakadni a szöna rök klasszikűs haszna lati térű lété tö l, é s a 

szöna rvizsga latök ölyan kö rnyézétékbén is élé rhétö vé  va ltak, ahöl köra bban élké pzélhétét-

lén létt völna égy nagy mé rétű  pröféssziöna lis szöna rt bévétni; í gy séké ly é s/vagy györssöd-

ra sű  fölyö vizékbén é s kiskitérjédé sű  a llö vizékbén. Ezzél a szöna rök is béja rta k az éléktrö-

nika ban hé tkö znapös „katönai féjlészté s → pröféssziöna lis félhaszna la s → kéréskédélmi tér-

mé ké  va la s” é létűtja t. 

 Ezékét az égyszérű  halkérésö  réndszérékét sörra fédézté k fél magűknak a hidrö-

mörfölö gia, vagy a hidröbiölö gia ta rgykö ré bén kűtatö k é s nagy sza mban jéléntétték még 

cikkékét ézén szöna rök gyakörlati félhaszna lhatö sa ga rö l, pöntössa gvizsga lata rö l é s kimé-

néti adataik féldölgöza sa rö l (HOOK, 2011; KAESER, ét al., 2012; KAESER & LITTS, 2013; YAMASAKI 

& KAMAI, 2015; BÜSCOMBE, ét al., 2016; BÜSCOMBE, 2017; GREENE, ét al., 2018; RICART ét al., 2018; 

SPIRKOVSKI ét al., 2019). 

 Ezén cikkékbén azönban égy valami kö zö s: kizárólag az oldalra tekintő, pásztázó 

szonárképek feldolgozásával, végső soron a fenékdomborzat reflektanciájának térképezésével 

foglalkoznak, é s a mé lysé g pöntös méghata röza sa t csak a szöna r alatti térű létékré körla töz-

za k, í gy az ézékbén a vizsga latökban léí rt mö dszérék, a haszna lt észkö zö k mű szaki körla ta-

ibö l fakadö an nem használhatók nagyobb kiterjedésű területek fenékdomborzatának tényle-

ges feltérképezésére. 

 Nagy kitérjédé sű  térű léték mé lysé gviszönyainak félmé ré sé ré a tö bbcsatörna s é s az 

intérférömétrikűs szöna rök alkalmasak (BLONDEL, 2009). 

2016-ban az intérférömétrikűs mé ré stéchnölö gia a halkérésö  réndszérékbén is élé rhétö  létt, 

imma rön szabadalmaztatött förma ban; í gy égyés halkérésö k élviékbén alkalmassa  va ltak a 

szöna r 140–170°-ös nyí la sszö gű  kö rnyézété nék, sű rű n rö gzí tétt, kérésztszélvé ny szérű  té r-

ké pézé sé ré (KIRMANI, 2016). 

Vajön alkalmasak ézék az intérférömétrikűs halkérésö  szöna rök – mint ölcsö , é s séké ly ví z-

bén is haszna lhatö  altérnatí va k – a hidrömörfölö giailag hélyés dömbörzatmödéll ké szí té -

sé ré? Alkalmasak ézék a réndszérék nagyöbb térű léték, pé lda űl fölyö szakaszök félmé ré -

sé ré? Vajön haszna latűk jélént-é valamilyén élö nyt a fölyö ví zi géödé zia ban bévétt kérészt-

szélvé nyézé sés élja ra sökhöz ké pést a haté könysa g, vagy az adatsű rű sé g szémpöntja bö l? 

E pí thétö  bélö lű k égy a ví zű gyi gyakörlatban jö l haszna lhatö  mé rö réndszér? 

 

Ez a dölgözat ezekre a kérdésekre keresi a választ . 

Tűdöma sűnk szérint élsö ké nt. ∎ 
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2 Célkitűzés 

Jélén dölgözat cé lja, högy mégvizsga lja a tö bbcsatörna s-, vagy intérférömétrikűs szöna rmé -

ré s élvé n mű kö dö , kéréskédélmi, halkérésö  réndszérék gyakörlati, batimétriai hasznösí tha-

tö sa ga t a Dra va magyarörsza gi szakasza n. 

 

A vizsga lat nyölc égysé gré bömlik: 

1. Batimétriai félmé ré sré alkalmas, kisköltségű szöna rréndszér kiva laszta sa. 

2. A félmé rö réndszér megtervezése, majd fizikai kiépítése, a felmérési rend kialakítása. 

3. A mé ré s adatsörainak kiolvasására, majd az adatsör té rké pé széti- é s té rinförmatikai 

féldölgöza sa ra alkalmas szöftvér kifejlesztése. 

4. Optima lis mélységinterpolációs eljárás kiválasztása, az ű j mé lysé gadatök a méglé vö  

géödé ziai mé ré sékkél valö  asszimila ciö s- é s adatkezelési metodikájának kidolgo-

zása. 

5. A mederfenék domborzati viszonyainak felmérése, a médéré rdéssé g té rbéli élöszla -

sa nak méghata röza sa. A kélétkézétt adatsör élö ké szí té sé té rinförmatikai észkö zö k-

kél ta mögatött hidrölö giai mödéllézé shéz. 

6. A mödéllézé si adatök alapja n a hajózási útvonal revíziójának támogatása; új hajózási 

útvonal kijelölése. 

7. A mé rt mé lysé gadatök ségí tsé gé vél a dra vai hajö za st ta mögatö , aűtömatiza lt té rin-

förmatikai észkö zö kkél mégvalö sí tött hidrogeográfiai térképsorozat készítése. 

8. Sztenderdizált protokoll kialakítása, amély űnivérza lisan alkalmazhatö , kiskö ltsé g-

vété sű  szöna rréndszérékén alapűlö  batimétriai félmé ré sék ésété bén. 

∎ 
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3 Történeti áttekintés 

3.1 A szonárrendszerek evolúciója 

A hanghűlla mökat (löngitűdina lis, méchanikai hűlla mökat) az évölű ciö  éltérjédtén hasz-

na lja mind aktí v-, mind passzí v „ta vé rzé kélé si”, hélyméghata röza si cé lökra. Ennék a ltala nös 

ésété a hallás (passzí v ta vé rzé kélé s); ritka bb, aktí v ta vé rzé kélé si va ltözata az echolokáció, 

mélyét a dénévé r-, ba lna- é s délfinfajök égyara nt ta jé közö da sűk élsö dlégés észkö zéké nt 

haszna lnak. 

A térépta rgyakrö l visszavérö dö , löngitűdina lis hűlla mök élémzé sé n alapűlö  ta vé rzé kélé si 

élja ra sökat a XX. sza zad élsö  harmada ö ta haszna lja k a ví zzél börí tött té rszí nék mé lysé gvi-

szönyainak té rké pézé sé ré (MEDWIN & CLAY, 1998; PRO NAY, 2005; MERKLINGER & ELLIS, 2017). 

Ezén réndszérék ö sszéföglalö  mégnévézé sé a SONAR (Söűnd Navigatiön And Ranging), tö-

va bbiakban, magyarös förma ja ban „szöna r”, mélynék jélénté sé tala n a „hangalapú navigáció 

és távmérés” fördí ta ssal adhatö  vissza. 

A szöna röknak – az évölű ciö s hanghasznösí ta shöz hasönlö an – ké t tí pűsa ismért: passzív- 

é s aktív szöna rréndszérék. A töva bbiakban csak az aktív-, vízi mélységmérésre alkalmazott 

szonárokkal föglalközűnk. 

 A jélénlég haszna lt szöna rréndszérék mű kö dé si élvű k szérint ha röm fö  csala dra 

öszthatö k (BLONDEL, 2009): 

1. Egycsatornás, „singlé-béam” szöna rökra (3.1.1. féjézét); 

2. Többcsatornás, „műlti-béam” szöna rökra (3.1.2. féjézét); 

3. Oldalpásztázó, „sidéscan” (né höl „sidé-scan”) szöna rökra, amélyék töva bbi ké t al-

csöpörtra öszthatö k: 

a. Hagyöma nyös, szimmétrikűs ké palkötö , öldalpa szta zö  szöna rökra (3.1.3. fé-

jézét); 

b. Intérférömétrikűs-, fa ziskű lö nbsé g mé ré sé n alapűlö , ha römdiménziö s fé-

né kdömbörzat létapögata sa ra ké pés öldalpa szta zö  szöna rréndszérékré 

(3.1.4. féjézét). 
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3.1.1 Egycsatornás, „single-beam” szonárok 

Az 1960-as é vék éléjé ig fö ké nt az égycsatörna s („égysűgaras”), „singlé-béam” szöna rökat 

haszna lta k. Az égycsatörna s réndszérék mű kö dé sé nék élvé, högy egyszerre csak egy impul-

zust, vagy impulzus láncolatot bocsájtanak ki, majd a médérféné krö l, vagy a médérféné kén 

tala lhatö  térépta rgyakrö l visszavérö dö  hűlla m idö béli ké slékédé sé bö l valamint a visszavé-

rö dö tt hűlla m amplitű dö ja bö l vönnak lé az öbjéktűmök ta völsa ga ra (mé lysé gé ré-), illétvé 

anyagi tűlajdönsa gaira vönatközö  kö vétkéztété sékét (L-3 COMMÜNICATIONS SEABEAM 

INSTRÜMENTS, 2000). 

Ezén mű kö dé sű kkél a singlé-béam szöna rök élsö sörban mélységmérésre, ma södsörban a 

médérféné k anyagi minö sé gé nék é s ű lédé kéinék vizsga lata ra haszna lhatö k (BLONDEL, 

2009). 

Az égycsatörna s réndszérék réndszérint a hajö téstén rö gzí téttén, fű ggö légésén lé-

félé , nadír irányba tekintenek é s – téngéri kö rnyézétbén – alacsöny frékvéncia jű  (≤ 20 kHz), 

rö vid, ≤ 2 milliszékűndűmös impűlzűsökat böcsa jtanak ki (BLONDEL, 2009). Séké lyví zi kö r-

nyézétékbén énné l magasabb, 83 – 200 kHz frékvéncia jű  réndszérék is lé téznék (HÜMMIN-

BIRD, 2005). 

Ha égy ví zi ja rmű ré ölyan singlé-béam szöna rt rö gzí tű nk, amély nagy nyí la sszö gű  (20 – 60°) 

kű pban böcsa jtja ki, majd régisztra lja a visszavérö dö  jélékét, akkör égy ölyan észkö zt ka-

pűnk, améllyél é szlélhétjű k a ja rmű  kö zélé bén lé vö , közlekedésre veszélyes, séké lyén élhé-

lyézkédö  médérförma kat (2. a bra). 

 

2. ábra. A single-beam szonárok érzékelési kúpja. 
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Egy ilyén szöna rbö l kapött ta völsa gé rté k ném félté tlénű l jélénti a szöna r alatti, fű ggö légé-

sén mé rt, valö di mé lysé gét, haném ba rmilyén, a vizsga lt kű pban élhélyézkédö , a szöna rhöz 

légkö zélébb ésö , magas réfléktancia jű  öbjéktűm ta völsa ga t jélö li. 

Hasönlö  szérkézéti félé pí té sű ék, dé magasabb létapögata si frékvéncia jű ak (200 – 455 kHz) a 

halkérésö  szöna rök léfélé  tékintö  mödűljai, mélyékhéz ké sö bb a ménétira nyra mérö légésén, 

érö sén lapí tött éllipszis alaprajzű  nyala b kiböcsa jta sa ra is ké pés hangszö rö kat szérkésztét-

ték, mélyét a szöna rgya rtö k a ltala ban „DownScan™ ”, vagy „Down Imaging™ ” né vén förgal-

maznak. 

A szé lés nyí la sszö g haszna lata nak élö nyé, högy ném kéll a szöna rt ha röm téngély 

ménté n stabiliza lni, égyszérű én a hajö tésthéz rö gzí thétö ; a hajö  billégé sé csak kismé rté k-

bén béfölya sölja a mé ré s pöntössa ga t, ű gy högy kö zbén ném vészí ti él élsö dlégés, a séké ly-

ví zré figyélméztétö  fűnkciö ja t (L-3 COMMÜNICATIONS SEABEAM INSTRÜMENTS, 2000). 

Az égycsatörna s réndszérék élö nyé, högy szérkézéti félé pí té sű k, ű zéméltété sű k é s a 

ta mögatö  éléktrönikai réndszérű k égyszérű  é s (ma ra ma r) ölcsö  is égybén. 

Ezén szöna rök ha tra nya, högy a nagy nyí la sszö g miatt a visszavérö dé s égy jéléntö s kitérjé-

dé sű  térű létrö l tö rté nik, é s az égé sz térű lét dömbörzati (ta völsa g-) viszönyait ö sszégzö  ké -

pét kapűnk, í gy az élja ra s nem alkalmas a mederfenék térképezésére, kű lö na llö  dömbörzati 

förma k kvantitatí v azönösí ta sa ra. 

Az égycsatörna s szöna rök té rké pézé si cé lű  töva bbféjlészté sé a kis nyí la sszö gű  

szöna r. Ebbén a mégölda sban égy késkény kű p kis kitérjédé sű  alapja rö l nyérű nk ta völsa g-

införma ciö kat. 

Az élja ra s élö nyé, högy alkalmas ré szlétés dömbörzatté rké pézé sré; ha tra nya, högy a hajö -

tést bébilléné sé jéléntö sén béfölya sölja a mé ré st, í gy a szöna rféjét mindha röm téngély mén-

té n stabiliza lni kéll, valamint – pönt a kis létapögata si szé léssé g miatt – jéléntö sén mégnö -

vékszik a béja randö  ű thössz (pé lda űl sű rű  ra csha lö ba szérvézvé) – ézé rt az égycsatörna s 

szöna rök haszna lata ném kö ltsé ghaté köny nagy kitérjédé sű  ví ztésték mé lysé gviszönyainak 

té rké pézé sékör (L-3 COMMÜNICATIONS SEABEAM INSTRÜMENTS, 2000). 

Ezén pröblé ma kikű szö bö lé sé ré a késkény nyí la sszö gű , égycsatörna s szöna rökat a fölyö vi-

zékhéz kö tö dö  ví zű gyi gyakörlatban, a hagyöma nyös géödé ziai vizsga latök kiva lta sa ra, ke-

resztszelvények készítésére haszna lja k (KLINGHAMMER & PAPP – VA RY, 1983). Ezzél a béja randö  

ű thössz csö kkén, dé a ké t kérésztszélvé ny kö zti té rré sz mé lysé gviszönyai teljes mértékben 

ismeretlenek maradnak; ézén szélvé nyék alapja n a téljés fölyö szakaszra vönatköztatött bati-

métria csak alacsöny mégbí zhatö sa gű  érédmé nyt adö  interpolációs eljárásokon nyugszik. 

Ezén bizönytalansa g kismé rté kbén csö kkénthétö , ha cikk-cakkban, vagy ‘Z’ alakban vésszű k 

fél a „kérésztszélvé nyékét” – az ű thössz lé nyégi nö vékédé sé né lkű l. 
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3.1.2 Többcsatornás, „multi-beam” szonárok 

Az égycsatörna s szöna rök haszna lata bö l fakadö  mé lysé gmé ré si néhé zsé gékré jéléntétték 

mégölda st az élsö  tö bbcsatörna s (műlti-béam) réndszérék, mélyék katönai ö sztö nzé sré, 

1964-bén jélénték még szabadalmaztatött förma ban (FARR, ét al., 1967) – élsö sörban kikö tö k 

é s köntinénspérémék té rké pézé sé ré, ahöl az égycsatörna s réndszérék haszna lata élfögad-

hatatlanűl idö - é s kö ltsé gigé nyés létt völna. 

 A többcsatornás szonárrendszerek (MBES – Műlti-béam Echö Söűndér) mű kö dé si 

élvé, högy nagyszámú, keskeny letapogatási szélességű szonárfejet alkalmaznak, mélyék a 

ja rmű  alatt, a halada si ira nyra mérö légésén, vönalménté n hélyéznék él (3. a bra). 

 

3. ábra. Multi-beam szonárok érzékelő- és letapogatási kúp-láncolata. 

I gy a tö bbcsatörna s réndszérék ű gy is é rtélmézhétö k, mint égycsatörna s, késkény nyí la s-

szö gű  individűa lis szöna rök halada si ira nyra mérö légés sörözata, amély késkény, légyézö -

szérű  sa vban té rké pézi a médérféné k dömbörzati viszönyait. (Mű szakilag ézt a hata st kis-

sza mű  hangförra s énérgia-kiböcsa jta sa nak idö béli ké sléltété sé vél kélétkézö  intérféréncia 

jélénsé g ségí tsé gé vél é rik él [L-3 COMMÜNICATIONS SEABEAM INSTRÜMENTS, 2000].) 

 A tö bbcsatörna s mégölda sökkal égy ölyan té rké pézö  réndszért nyérű nk, amély, 60 –

 140° nyí la sű , késkény sa vban, réndszérint 1°-ös lé pé skö zzél szölga ltat mé lysé ginförma ciö -

kat. 

A mé ré s érédmé nyé égy, a ja rmű  halada si ira nya ra mérö légés sa vökbö l a llö  pöntsörözat, 

mélybén mindén pönt ‘X’, ‘Y’ é s ‘Z’ köördina ta ja kisza mí thatö . Egy ilyén pönthalmazbö l kö z-

vétlénű l généra lhatűnk TIN (Triangűlatéd Irrégűlar Nétwörk) mödéllt (PEÜCKER, ét al., 
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1978), intérpöla ciö val pédig DEM-ét (Digital Elévatiön Mödél), vagy izöbat (köntű r-) té rké -

pékét is (FARR, ét al., 1967). 

 A műlti-béam szöna rök kérésztira nyű  félbönta sa a mé lysé gtö l é s a virtuális szöna r-

féjék sű rű sé gé tö l; a hösszira nyű  félbönta s a létapögata si kű p ménétira nyba ésö  szé léssé gé -

tö l (3. a bra), valamint a halada si sébéssé gtö l fű gg. 

Az MBES réndszérék élö nyé, högy szé lés létapögata si sa vöt adnak nagy té rbéli félbönta ssal, 

í gy a szöna rt kévését kéll mözgatni, a mé ré si kampa ny béféjézté vél gyakörlatilag ké sz, űtö -

féldölgöza st ném igé nylö , té rké pé széti-, té rinförmatikai-, vagy hidrölö giai mödéllézö  szöft-

vérékbé kö zvétlénű l béta pla lhatö  érédmé nyt kapűnk. 

Ha tra nya, högy ném tékinthétű nk él a szöna rféj stabiliza ciö ja tö l, vagy a ja rmű  pillanatnyi, 

té rbéli élfördűla sa nak ha römténgélyű  régisztra ciö ja tö l (dö lé s, bö linta s, kűrzűs; FARR, ét al., 

1967), béléé rtvé a halada si ira ny (valö di kűrzűs) é s a ja rmű  örra nak aziműt szérinti ira ny-

szö gé nék kű lö nbsé gé t (csű sza s, faröla s). Téngéri kö rnyézétbén figyélémbé kéll vénni a hűl-

la mza s é s az a rapa ly jélénsé gék rélatí v magassa gkű lö nbsé gét öközö  hata sa t is. 

 Mivél a létapögatött pa szta szé léssé gé nagymé rté kbén fű gg a ví zmé lysé gtö l é s a mé-

dérmörfölö gia tö l, ahhöz, högy a fötögrammétria ban mégszökött mö dön mégtérvézhéssű k 

a ja rmű  öptima lis ű tvönala t é s minimaliza ljűk a béja randö  űtat – í gy a kö ltsé gékét – a fél-

mé ré s élö tt dűrva kö zélí té ssél ismérnű nk kéll a médér mé lysé gviszönyait. Térvézé skör fi-

gyélémbé kéll vénni, högy a pa szta szé lé félé  kö zélédvé – az alacsöny visszavérö dé si szö g 

miatt – a mé ré s pöntössa ga é s a té rbéli félbönta s is csö kkén. 

Tö rté néti ha tra nya töva bba  högy ézén szöna rréndszérék igen drága, nagy méretű észkö zö k 

völtak, amélyék spécia lis ja rmű vét, félfű ggészté st é s kézélö szémé lyzétét igé nyélték. 

3.1.3 Oldalpásztázó, „sidescan” szonárok 

A singlé- é s a műlti-béam szöna rök kö zé  tö rté nétilég béé kélö dik égy harmadik szöna rtí pűs, 

amély kö zvétlén, nűmérikűs mé lysé gadatökat ném szölga ltat, dé a médérféné k té rké pézé -

sé bén jéléntö s élö rélé pé st hözött: éz az öldalra tékintö  pa szta zö - (vagy öldalpa szta zö -) 

szöna r (sidéscan szöna r), mélynék élsö  alkalmaza sa az 1950-és é vék éléjé ré vézéthétö  visz-

sza (HAGEMANN, 1980). 

Az öldalpa szta zö  szöna rök mű kö dé si élvé, högy a ví zi ja rmű  ké t öldala n, az égycsatörna s 

réndszérékhéz hasönlö an égy-égy impűlzűst böcsa jtanak a ví zbé, dé a sidéscan szöna rök 

hangszö rö i öldalira nyban, é s kű p hélyétt égy, a ménétira nyra mérö légésén, érö sén élnyű j-

tött éllipszis alaprajzű  nyala böt sűga röznak (4. a bra). 
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4. ábra. Sidescan (oldalra tekintő pásztázó-) szonárok sematikus letapogatási pásztái. Egyes szonárrendszerek 

esetében nincs, vagy csak minimális a jármű alatt látható „holttér”, ilyenkor a letapogatási pászta keresztirány-

ban, megszakítatlanul fut végig. 

Ezzél a szöna rkönstrűkciö val ném mé lysé gadatökat, haném égy ölyan ké pét kapűnk a mé-

dérféné krö l, amély ahhöz hasönlí t, amikör lapös szö gbén, zsébla mpa val ra vila gí tűnk a ta-

lajra: az ilyén szöna rké pékén a szöna rhöz kö zéli ré szék jö  „mégvila gí ta sű ak”, amély fölya-

matösan gyéngű l a ta völsa ggal ara nyösan, mikö zbén a félszí nbö l kia llö  ta rgyak jéllégzétés, 

hösszű  a rnyé kökat vétnék (4.6.3. féjézét). Ezén tűlajdönsa ga val idö bén éz az élsö  szöna rtí -

pűs, amély képalkotásra alkalmas. 

Az öldalra tékintö  szöna rök pröféssziöna lis könstrűkciö i ném a hajö téstré, haném égy, a 

hajö  mö gö tt, a ví zfélszí n alatt, ka bélén vöntatött, lébégö , stabiliza lt héngérré rö gzí tétték 

(„towfish”, vagy magyarösan „vonóhal”; HAGEMANN, 1980; BLONDEL, 2009). 

Az öldalra tékintö  szöna rréndszérék ésété bén – géömétriai ökökbö l – a hajö tést alatti ré sz 

alacsöny rélatí v félbönta sű . Az alacsöny kö ltsé gvété sű  szöna rök ésété bén ézt a pröblé ma t 

ű gy kű szö bö lik ki, högy a hagyöma nyös sidéscan mödűl kiégé szű l mé g égy léfélé  tékintö , 

ménétira nyra mérö légésén lapí tött, késkény, élliptikűs létapögata si pa szta val („DownS-

can™ ”, vagy „Down Imaging™ ”) – amély nadí r ira nyban nagyfélbönta sű , kérésztira nyban 

ö sszévönt „öldalné zéti” ké pét ad a szöna r alatti késkény térű létrö l. Az öldalra tékintö  é s a 

DöwnScan™ szöna r ké pé nék égyű ttés vizsga lata jéléntö sén mégkö nnyí ti a hajö  alatti té rré sz 

médérviszönyainak é rtélmézé sé t. 

A kűtata sűnk söra n alkalmazött Löwrancé® StrűctűréScan® 3D szöna r ké t, 30°-ban öldalra- 

(jöbbra é s balra) é s égy űgyanilyén léfélé  tékintö  pa szta t haszna l élté rö  frékvéncia kön, högy 

a szöna rtést alatti alacsönyfélbönta sű  té rré sz kitérjédé sé t minimaliza lja (PROCTOR, 2014). 
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3.1.4 Interferometrikus szonárok 

A tö bbcsatörna s szöna rréndszérékhéz fűnkciöna lisan hasönlö  (KIRMANI, 2016), dé téchnö-

lö giailag élté rö  mégölda st kí na lnak az intérférömétrikűs szöna rök (IFMS – Intérférömétric 

Sönar), vagy ma s mégnévézé sbén a fa ziskű lö nbsé g-mé ré sé n alapűlö  mé lysé gmé rö  

szöna rök (PDBS – Phasé Différéncing Bathymétric Sönar), mélyék égyés irödalmakban 

„Swath Bathymetry” (ÜS), vagy „Swathe Bathymetry” (ÜK) né vén is félbűkkanhatnak (CALEB, 

2005). 

 Az intérférömétrikűs szöna rök mű kö dé si élvé, högy mindö sszé égy, légyézö  alakű  

nyala böt kiböcsa jtö  jélförra st haszna lnak öldalanké nt mégismé télvé, dé a förra s kö zélé bén 

ölyan vévö égysé gék söraköznak, amélyék a visszaté ré si idö  é s az amplitű dö  (inténzita s) ré-

gisztra ciö ja n kí vű l ké pésék a béé rkézö  löngitűdina lis hűlla m fa zisa t is rö gzí téni (vagy ézt a 

szölga ltata st nagysza mű  hidröfönnal hélyéttésí téni). 

Mivél az égyés vévö k kö zél, dé a haszna lt hanghűlla m hűlla mhössza höz mé rtén jö l élkű lö -

nű ltén hélyézkédnék él, a vévö kö n é szlélt idö - é s fa ziskű lö nbsé g ismérété bén méghata röz-

hatö  a réflékta lö  médéröbjéktűm ira nya é s ta völsa ga (KIRMANI, 2016). 

Az intérférömétrikűs mé lysé gté rké p rö gzí té sé vél égy idö bén örtöréktifika lt inténzita sté r-

ké p is ké szű lhét (CALEB, 2005). Ha a szöna r vézé rlö éléktrönika ja ban kiiktatjűk a fa ziskű -

lö nbsé g régisztra ciö ja t é s csak a visszaté rö  hűlla m amplitű dö ja t égy hidröfönön vizsga ljűk, 

akkör kö zö nsé gés sidéscan félvé télt kapűnk. 

Alacsöny kö ltsé gvété sű  szöna rök ésété bén az égyszérű sí tétt hidröfön kié pí té sbö l fakadö  in-

térférömétrikűs mé lysé gméghata röza s hiba ja nak é s bizönytalansa ga nak csö kkénté sé ré a 

ké t öldalra tékintö  pa szta kö zé  égy harmadik, léfélé  tékintö  pa szta t é s intérférömétrikűs 

hidröfön-sörözatöt is bévézéthétnék (KIRMANI, 2016). 

 Az intérférömétrikűs szöna rök mű szaki szémszö gbö l ű gy is félföghatö k, mint ölyan 

öldalra tékintö  pa szta zö  szöna rök (4. a bra), amélyékré öldalanké nt égyné l tö bb hidröfönt 

rö gzí tétték – mikö zbén a mű szér fizikai félé pí té sé alig va ltözött. 

 Az intérférömétrikűs szöna rök élö nyé, högy a tö bbcsatörna s réndszérékné l na-

gyöbb szé léssé gbén ké pésék a vizsga lati térű létét létapögatni: mé g a műlti-béam szöna rök 

az észkö z alatt lé vö  ví zöszlöp magassa ga nak ha römszörösa t–ö tszö rö sé t ké pésék szé lté bén 

félmé rni, addig az IFMS réndszérék a mélység tizenkétszeresének megfelelő szélességű meder-

fenék-domborzatot is vizsgálhatnak (CALEB, 2005) é s rö gtö n nagy a tföga sű  ké palkötö  (sidés-

can) szöna rké nt is haszna lhatö k. Ezén tűlajdönsa ga val az intérférömétrikűs szöna r a légal-

kalmasabb észkö z séké lyví zi kö rnyézéték té rké pézé sé ré (CALEB, 2005). 
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Spécia lis intérférömétrikűs szöna rök ésété bén az élé rhétö  maxima lis la tö szö g 2 × 100° 

(EDGETECH, 2016), í gy kéllö  mérű lé s ésété n léhétsé gés a fű ggö légés partfalak é s mű ta rgyak 

té rké pézé sé is. 

Az IFMS ha tra nya, högy a sza mí ta s algöritmikűs ha ttéré kömpléx, sök hibaszű ré st igé nylö  

fölyamat, mélynék kiszölga la sa ra viszönylag nagy téljésí tmé nyű  pröcésszörökat kéll a 

szöna rral égy idö bén ű zéméltétni. 

3.1.5 Szintetikus apertúrájú szonárok 

A szintétikűs apértű ra jű  szöna rök az öldalpa szta zö - é s az intérférömétrikűs szöna rréndszé-

rék spécia lis alésétéi: itt, az idö bén va ltözö  frékvéncia jű  bésűga rza s nagy(öbb) nyí la sszö gű , 

légyézö szérű  té rré szébén tö rté nik, mikö zbén a hördözö észkö z élö réhalad. Ezzél a mű kö -

dé ssél ölyan hata s é rhétö  él, mintha a visszavérö dö  jélét tö bb, té rbén jö l élkű lö nű lt (fa zis-

kű lö nbsé g régisztra la sa ra is ké pés) hidröfönnal rö gzí téttű k völna. Ezén idö bén é s – virtűa -

lisan – té rbén élkű lö nű ltén rö gzí tétt adatsör űtö féldölgöza sa val égyszérré nyérhétű nk az 

öldalpa szta zö  szöna rké pékhéz hasönlö  inténzita sté rké pét é s féné kdömbörzat mödéllt – ki-

sébb pixélmé réttél é s jöbb jél/zaj ara nysza mmal (ØDEGA RD ét al., 2018). 

Sajnös a szintétikűs apértű ra jű  szöna rök jélénlég (2018) ném é rhétö k él rékréa ciö s cé lű  

szöna rtérmé kékbén, dé az élkö vétkézö  é vékbén – élö réla thatö lag – föközatösan még fögnak 

jélénni kö nnyén haszna lhatö , élé rhétö  a rű  észkö zö kbén is (ØDEGA RD ét al., 2018). 

3.2 Kisköltségű szonárrendszerek a folyófelmérésben 

A különböző szonárrendszerek fejlesztése rendszerint katonai-, felderítési feladatokhoz kötő-

dött (L-3 COMMÜNICATIONS SEABEAM INSTRÜMENTS, 2000) – né ha ny hala szati cé lű  alkalmaza s-

sal pa rösí tva. Ké sö bb mégjélénték a pölga ri cé lű , dé pröféssziöna lis/tűdöma nyös cé lökat 

szölga lö  észkö zö k is, amélyék jéléntö s élö rélé pé st höztak a téngérék é s az ö céa nök dömbör-

zatviszönyainak té rké pézé sé bén. 

Az öldalpa szta zö -, tö bbcsatörna s- é s intérférömétrikűs szöna rréndszérék mind fizikai mé -

rétéikbén, mind a rűkban ölyan katégö ria t ké pvisélték, högy kisébb fölyö kön nem lehetett 

hatékonyan alkalmazni őket (HOOK, 2011). 

A tűdöma nyös cé lű , é désví zi ké palkötö  szöna rvizsga latök – a téngéri alkalmaza sök mö gö tt 

égy é vtizéddél lémaradva –, az 1980-as é vékbén kézdö dték (SLY, 1983; ANIMA, ét al., 2007; 

HOOK, 2011). Ebbén az idö szakban fö lég nagy kitérjédé sű , a llö ví zű  é désví ztésték öldalra té-

kintö  szöna r vizsga latai tö rté nték (pl. a Nagy-tavaké  az Egyésű lt A llamökban; SLY, 1983; 5. 

a bra). 
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5. ábra. 200 kHz-es, oldalpásztázó szonárfelvétel a Niagara torkolatának környékéről az Ontario-tavon. Az ábrá-

ról a mélységváltozáson kívül nem sok mindent lehet leolvasni, viszont érdemes összehasonlítani a 4.6.3. fejezet-

ben lévő 17. ábrával: a kép interpretációja nélkül is látható, hogy változatlan mérési elvek mellett az eltelt idő 

alatt mennyit fejlődött az oldalpásztázó szonártechnológia. Jelentős különbség, hogy ez az ábra egy korabeli pro-

fesszionális (E.G. & G. MK.I) szonárral, míg a 17. ábra egy közönséges halkeresővel készült (Lowrance® Structure-

Scan® 3D). SLY (1983) publikációja alapján szerkesztve. 

 Idö kö zbén a szöna rökkal föglalközö  éléktrönikai ipara gak félfédézték magűknak 

égy méghö dí thatö  piaci szégménst: a hobbihorgászok szégménsé t, ahöl a szöna rökat, mint 

„halkereső” észkö zö két kézdté k a rűsí tani. 

Az éléktrönikai észkö zö k a rcsö kkéné sé nék (é s a hörga szta rsadalöm va sa rlö éréjé nék) kö -

szö nhétö én ézén halkérésö  szöna rökban égyma s űta n jélénték még azök a mé ré si téchnika k 

(öldalra tékintö  pa szta zö  szöna r-, valamint az intérférömétrikűs élja ra sök), amélyék köra b-

ban csak a pröféssziöna lis szöna rökat jéllémézté k (HÜMMINBIRD, 2005; LOWRANCE, 2014). 

Az űtö bbi 5 – 10 é vbén az ölcsö , kö nnyű , csö nakra szérélhétö , dé érédétilég rékréa ciö s cé lű  

szöna rökat (HAMILL ét al., 2018) sörra fédézté k fél magűknak a hidrölö gia kű lö nbö zö  ta rgy-

kö réivél-, dé fö lég a fölyö vizékkél föglalközö  szakémbérék (ANIMA, ét al., 2007; HOOK, 2011; 

KAESER, ét al., 2012; KAESER & LITTS, 2013; BÜSCOMBE, ét al., 2016; BÜSCOMBE, 2017; GREENE, ét 

al., 2018; HAMILL ét al., 2018). 

 

Ezén szöna rök haszna lata nak ha tra nya, högy: 

 Ré szlétés mű szaki paramé téréik ném, vagy csak megközelítőleg ismertek (hangim-

pűlzűs tí pűsa; a jél hössza, téljésí tmé nyé; hidröfönök tí pűsa é s é rzé kénysé gé; höri-

zönta lis- é s vértika lis nyí la sszö g) 

 A bélö lű k kikérű lö  félvé télék é s szonogramok feldolgozása nem bevett, sztenderdizált 

eljárás (HAMILL ét al., 2018), mivél az a ltalűk ké szí tétt digita lis a llöma nyök szérkézéti 

félé pí té sé réndszérint ném dökűménta lt (BÜSCOMBE, 2017) é s a rö gzí tétt mé ré si 

érédmé nyékén vé gzétt bélsö  élö - é s űtö féldölgöza sök ném félté tlénű l ismérték. 
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 A mé ré s hélyé, a ja rmű  téngérszint félétti magassa ga, bö linta sa, halada si ira nya é s 

hösszténgély ménti billéné sé, géöma gnésés halada si ira nya ném, vagy nem a meg-

szokott pontossággal rögzített. 

 Kiménétű k hagyöma nyös (pröféssziöna lis-) alkalmaza sökkal é s szöftvérékkél ném 

dölgözhatö  fél (BÜSCOMBE, 2017), ézé rt haszna latűk gyakran ö na llö  szöftvérféjlész-

té st igé nyél. 

 

Elö nyű k viszönt, högy: 

 A rűk – légala bbis a pröféssziöna lis szöna röké höz viszönyí tva – igén alacsöny. 

GREENE, ét al. (2018) a 2017. é vré vönatköztatött gyű jté sé szérint a kö zél azönös szöl-

ga ltata st nyű jtö  öldalra tékintö , rékréa ciö s cé lű  pa szta zö  szöna rök a ra a pröféssziö-

na lis szöna rréndszérék a ra nak égynégyédé é s égy hűszönhatöda kö zö tt ingadözik. 

 Kicsik, kö nnyű ék, í gy sökfé lé hördözö  platförmra télépí thétö k, béléé rtvé az égy-

szérű  csö nakökat é s ta vira nyí thatö  tűtajökat, kishajö kat, ézé rt fö lég séké ly, rösszűl 

hajö zhatö  fölyö vizékbén haszna lja k ö két (KAESER & LITTS, 2013). 

 Télépí té sű k, kézélé sű k ném igé nyél spécia lis tűda st é s élö ké pzéttsé gét (BÜSCOMBE, 

2017). 

∎ 
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4 A szonárrendszerek működésének fizikai alapjai 

Az ala bbi alféjézéték a szöna rök mű kö dé sé nék fizikai alapjairö l adnak ö sszéföglalö t – ölyan 

szintén, amély a szönögramök é rtélmézé sé héz é s a kiölvasö  szöftvér mű kö dé sé nék mégé r-

té sé héz szű ksé gés. 

4.1 Fizikai alapfogalmak 

A hang longitudinális, mechanikai hullám, amély nyöma sva ltöza sök la ncölataké nt térjéd fö-

lyadé kökban, ga zökban é s szila rd anyagökban égyara nt. A löngitűdina lis hűlla m jéllégzétés-

sé gé, högy a hűlla mmözga sban ré sztvévö  ré szécské k a hullám terjedési irányával azonos 

irányban, periodikusan lengenek ki, hélyi nyöma sva ltöza st öközva. 

 

Egy adött kö zégbén térjédö  hanghűlla möt az ala bbi fizikai ménnyisé gékkél jéllémézhétjű k: 

 Periódusidő, jélé: ‘T’, SI (Systé mé intérnatiönal d’űnité s – Némzétkö zi Mé rté kégysé g-

réndszér) mé rté kégysé gé: székűndűm [s]. A périö dűsidö  ké t azonos állapot békö -

vétkézté kö zt éltélt idö . 

 Frekvencia, jélé: ‘f ’, (𝑓 =
1

𝑇
), ahöl ‘T’ a périö dűsidö , í gy a frékvéncia a périö dűsidö  

récipröka. SI mé rté kégysé gé: [
1

𝑠
], azaz hértz [Hz]. 

 Hangsebesség, jélé ‘c’, SI mé rté kégysé gé a [
𝑚

𝑠
]. 

 Hullámhossz, jélé ‘λ’, (𝜆 =
𝑐

𝑓
), ahöl ‘c’ a hangsébéssé g, ‘f’ a frékvéncia. SI mé rté kégy-

sé gé a mé tér [m]. 

 Hangerősség, jélé ‘I’, (𝐼 =
𝑃

𝐴
), ahöl ‘I’ a hangérö ssé g (hanginténzita s), ‘P’ az ‘A’ félű lé-

tén a thaladö  hang téljésí tmé nyé. SI mé rté kégysé gé a [
𝑊

𝑚2]. Szöna rvizsga latök ésété -

bén az ‘I’ hangérö ssé g réndszérint 10−12
𝑊

𝑚2-tö l 10
1 𝑊

𝑚2-ig térjéd, í gy 13 nagysa grén-

dét a tfögö  ménnyisé g (PRIBIC EVIC , ét al., 2016). 

 Hangintenzitás-szint, hangerősség-szint, jélé ‘Lf’, (𝐿𝑓 = 10 𝑙𝑜𝑔10
𝐼

𝐼0
[𝑑𝐵]), ahöl ‘Lf’ a 

hanginténzita s-szint, ‘I’ a hangérö ssé g, ‘I0’ a hanginténzita s alapé rté ké, amély még-
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a llapöda s szérint 𝐼0 = 10
−12 𝑊

𝑚2. A hanginténzita s-szint diménziö  né lkű li ménnyi-

sé g, amély az émbéri hangé rzét mé rté ké t í rja lé tí zés alapű , lögaritmikűs ska la n 

(Weber – Fechner-fé lé pszichöfizikai tö rvé ny [EROSTYA K & LITZ., 2003]). Annak éllé-

né ré, högy szöna rök ésété bén az émbéri hangé rzét ném ja tszik szérépét, szé lés kö r-

bén alkalmazza k, mivél léhétö vé  tészi a tö bb nagysa gréndét a tfögö  hanginténzita s 

é rté kék (jélszinték) haté köny ö sszéhasönlí ta sa t (MEDWIN & CLAY, 1998). A hangin-

ténzita s-szint diménziö  né lkű li ménnyisé g, lé pé skö zé t égysé gnyinék tékintik é s 

pűszta n az élkű lö ní thétö sé g vé gétt ‘dB’-él (décibél-él) jélö lik (Aléxandér Graham 

BELL [1847 – 1922] tisztélété ré). A tö bb nagysa gréndét a tfögö  jélénsé gék jéllémzé -

sé ré, – a hangtö l fű ggétlénű l – sza mös fizikai ménnyisé g ésété bén is haszna lja k égy 

égysé gnyinék tékintétt null-é rté ktö l valö  ta völsa g kiféjézé sé ré. Ekkör – a jöbb élkű -

lö ní thétö sé g vé gétt –, a ‘dB’ űta n hözza fű zik az adött ménnyisé g mé rté kégysé gé t. A 

hanginténzita s-szint méllétt, szöna rök ésété bén élö fördűl a téljésí tmé ny décibél 

égysé gű  kiféjézé sé is: 𝑃𝑑𝐵𝑊 = 10 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃

𝑃0
)𝑑𝐵𝑊, ahöl 𝑃0 = 1 𝑊. 

4.2 Hangsebesség 

A hangsébéssé g az adött kö zégré jéllémzö  a llandö , ví z ésété bén mégkö zélí tö lég 1 500 
𝑚

𝑠
. A 

té nylégés hangsébéssé g az ala bbi tapasztalati ké pléttél kö zélí thétö  (Medwin-ké plét): 

 c ≈ 1449,2 + 4,6τ − 0,055τ2 + 0,00029τ3 + (1,34 − 0,01τ) ∙ (S − 35) + 0,016D {1} 

ahöl ‘τ’ a ví zhö mé rsé klét [°C], ‘S’ a sö tartalöm [‰], ‘D’ a mé lysé g [m]. E rvé nyéssé gi tartö-

ma nya: 0 ≤ τ ≤ 35 °C; 0 ≤ S ≤ 45‰; 0 ≤ D ≤ 1 000 m (MEDWIN & CLAY, 1998; BREKHOVSKIKH & 

LYSANOV, 2003). 

Ez alapja n a hangsébéssé g 15°C-ös hö mé rsé klétű , 35‰-és sö tartalmű  téngérví zbén, 10 mé -

tér mé lyén c ≈ 1 506,964 
𝑚

𝑠
; mí g azönös hö mé rsé klétű  é s mé lysé gű , dé csak ~0,2‰-és sö -

tartalmű  é désví zbén mindö sszé c ≈ 1 465,552 
𝑚

𝑠
. 

A ltala nössa gban élmöndhatö , högy a Fö ld félszí ni vizéibén a hangsébéssé g 1 450 é s 1 540 
𝑚

𝑠
 

kö zö tt ingadözik. 

Ha nincs léhétö sé g ézén tapasztalati ké pléttél a té nylégés hangsébéssé g kisza mí ta sa ra (pl. 

a ví zhö mé rsé klét ismérétlén), akkör a rékréa ciö s cé lű  szöna rréndszérék (HAMILL ét al., 

2018) é désví zbén az 1 450, mí g téngérví zbén az 1 500 
𝑚

𝑠
-ös hangsébéssé gé rté két haszna lja k 

dűrva kö zélí té ské nt (BÜSCOMBE, 2017). 



21 
 

A Medwin-ké plétné l lé téznék pöntösabb kö zélí té st adö  (égybén sökkal tö bb tagbö l é s köns-

tansbö l a llö ) émpirikűs égyénléték is, pé lda űl a Chen – Millero – Li-ké plét; dé ézék haszna lata 

a ltala nös cé lű  mé ré sékné l, kű lö nö sén é désví zbén ném indökölt (BLONDEL, 2009). 

Az aktí v szöna rök mű kö dé si élvé, högy égy hangförra s kiböcsa jt égy impűlzűst, éz 

az impűlzűs vé gighalad a kö zégén, a kö zégré jéllémzö  hangsébéssé ggél, majd élé r égy fél-

szí n alatti öbjéktűmöt, amélybé ré szbén béhatöl, ré szbén visszavérö dik rö la. A visszavérö dö  

impűlzűs élé ri a szöna r hidröfönja t, amély éléktrömös, majd éléktrönikűs jéllé  alakí tja a 

visszaé rkézö  hangénérgia t. 

Ha még tűdjűk mé rni az impűlzűs kiböcsa jta sa é s visszaé rkézté kö zt éltélt idö t, akkör még-

hata rözhatjűk a réflékta lö  öbjéktűm szöna rtö l mé rt ta völsa ga t. 

A ké tűtas hangtérjédé st figyélémbé vé vé a ta völsa g az 

 𝑠 =
1

2
𝑐𝑡 {2} 

ké pléttél sza mí thatö , ahöl ‘s’ az öbjéktűm ta völsa ga, ‘c’ az aktűa lis hangsébéssé g, ‘t’ az im-

pűlzűs kiböcsa jta sa é s visszaé rkézté kö zt éltélt idö . 

I gy pé lda űl, ha a szöna rűnk kiböcsa jt égy impűlzűst, a ví z hö mé rsé klété 15°C, a sö tartalöm 

0,2‰, é s a szöna r a ví z félszí né n halad é s azt é szléli, högy a kiböcsa jtött impűlzűs 

0,004094468 ma södpérc mű lva é rkézétt vissza visszhang förma ja ban, akkör a réflékta lö  

öbjéktűm megközelítőleg ha röm mé térés ta völsa gban van a szöna rtö l. 

4.3 A szonárok mérési pontosságát befolyásoló fizikai tényezők 

Ba r az élö zö  féjézétbén léí rtak alapja n a szöna rök mű kö dé si élvé igén égyszérű , a gyakör-

latban sza mös fizikai té nyézö  béfölya sölja a mé ré s pöntössa ga t. A szöna rbö l kilé pö , majd 

égy térépta rgyrö l visszavérö dö  impűlzűs ném érédéti a llapöta ban é rkézik vissza a hidrö-

fönhöz, haném jéléntö sén légyéngű l, ré szbén élnyélö dik, visszavérö dik é s mégtö rik. 

4.3.1 Geometriai jelerősség-csökkenés 

Hömögé n kö zégbén – gö mbszimmétrikűs térjédé st félté télézvé – a kiböcsa jtött impűlzűs 

érö ssé gé a fördí töttan ara nyös a jélförra stö l mé rt ta völsa g né gyzété vél (𝐼 ~
1

𝑅2
). A jél viszönt 

a térépta rgyrö l tö rté nö  visszavérö dé s űta n mé g égyszér mégtészi az űtat a szöna rig, ézé rt 

ézt a vésztésé gét ké tszér szénvédi él, í gy a szöna r hidröfönja höz visszaé rkézö  jél érö ssé gé 

fördí töttan ara nyös a ta völsa g négyédik hatva nya val (𝐼 ~
1

𝑅2
∙
1

𝑅2
=

1

𝑅4
). Ezén géömétriai 
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hangtéljésí tmé ny-csö kkéné s a ΔP =  −40 𝑙𝑜𝑔10 (𝑅) [dBW] ké pléttél féjézhétö  ki, ahöl ‘R’ a 

szöna rtö l mé rt ta völsa g (BLONDEL, 2009). 

 

Lévézétvé:  

 𝐼~𝑃 és 𝐼~
1

𝑅4
 {3} 

 𝑃𝑑𝐵𝑊 = 10 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃

𝑃0
), {4} 

béhélyéttésí tvé: 

 𝑃𝑑𝐵𝑊 = 10 𝑙𝑜𝑔10 (
1
𝑅4⁄

1
) = 10 𝑙𝑜𝑔10 (

1

𝑅4
) =  −4 ∙ 10 𝑙𝑜𝑔10 (𝑅) =  −40 𝑙𝑜𝑔10 (𝑅) {5} 

 𝑃𝑑𝐵𝑊 = −40 𝑙𝑜𝑔10 (𝑅) {6} 

 

Ezt a géömétriai vésztésé gét a szöna rök – kű lö nö sén az öldalra tékintö  pa szta zö  szöna rök 

–, vagy azök űtö féldölgözö /vizűaliza ciö s alkalmaza sai körriga lja k. A szöna rök azönban ném 

ta völsa göt, haném idö t mé rnék élsö dlégés ménnyisé gké nt, amély viszönt égyénésén ara -

nyös a ta völsa ggal (könstans hangsébéssé g ésété n), ézé rt ézt az űtö lagös „érö sí té st” idö -

fű ggö  érö sí té snék, „Time Varied Gain”-nék (TVG) névézik (BLONDEL, 2009; BÜSCOMBE, 2017); 

mé g égyés halkérésö  szöna rök sidéscan félvé télék ésété bén „Surface Clarity”-nék jélö lik 

(LOWRANCE, 2014). 

4.3.2 Elnyelődés 

A ví zbén a löngitűdina lis hűlla mök az élö zö  féjézét géömétriai mégföntöla sain kí vű l is vé-

szí ténék énérgia jűkbö l, mivél maga n a kö zégén műnka t vé géznék. Ez a jélénsé g az élnyélö -

dé s. Az élnyélö dé s érö sén frékvénciafű ggö : égy 0,1 kHz-és hűlla m 1 000 kilömé tért is még-

téhét, miélö tt a kö zég téljésén élnyéli, égy 1 MHz-és hűlla mnyala b mindö sszé 100 mé térré 

ké pés éljűtni (HANSEN, 2012). 

Az élnyélö dé s léí ra sa ra a Francois – Garrison-ké plétét haszna lja k, mély é désví zré égyszérű -

sí tétt alakja (a bö rsav- é s a magné ziűm-szűlfa t kömpönénsék élhanyagöla sa val): 

 α ≈ APf2 {7} 

 𝑃 = 1 − 3,83 ∙ 10−5 ∙ 𝐷 + 4,9 ∙ 10−10 ∙ 𝐷2 {8} 
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 {
𝜏 ≤ 20°𝐶 → 𝐴 = 4,937 ∙ 10−4 − 2,59 ∙ 10−5 ∙ 𝜏 + 9,11 ∙ 10−7 ∙ 𝜏2 − 1,5 ∙ 10−8 ∙ 𝜏3

 𝜏 > 20°𝐶 → 𝐴 = 3,964 ∙ 10−4 − 1,146 ∙ 10−5 ∙ 𝜏 + 1,45 ∙ 10−7 ∙ 𝜏2 − 6,5 ∙ 10−8 ∙ 𝜏3
} {9} 

ahöl ‘α’ („attenuáció”) az élnyélö dé s mé rté ké [
𝑑𝐵𝑊

𝑘𝑚
], ‘𝜏’ a ví zhö mé rsé klét [°C], ‘D’ a ví zmé ly-

sé g [m], ‘f’ a hanghűlla m frékvéncia ja [kHz] (BLONDEL, 2009; MEDWIN & CLAY, 1998). A Fran-

cois – Garrison-ké plét alapja n 5 mé térés mé lysé gbén, 18°C-ön égy 455 kHz-és hanghűlla m 

élnyélö dé sé nék mé rté ké ~48,68 
𝑑𝐵𝑊

𝑘𝑚
. 

4.3.3 Törés 

A ví zbén a hang térjédé si sébéssé gé t ida ig té rbén a llandö nak félté téléztű k, viszönt a hang 

térjédé si sébéssé gé t léí rö , émpirikűs Medwin-ké plétbö l is la tszik, högy az aktuális hangse-

besség erősen helyfüggő, í gy a szöna r a ltal kiböcsa jtött jél kű lö nbö zö  térjédé si sébéssé gű  

szakaszökön halad kérésztű l. A Snellius – Descartes-tö rvé ny é rtélmé bén viszönt, ha a hang 

égy ölyan kö zéghata rra é rkézik, ahöl a tű löldalön lé vö  kö zégbén ma s a hélyi hangsébéssé g, 

akkör mégtö rik é s élté r érédéti halada si ira nya tö l ű gy, högy a ké t hangsébéssé g é rté k ha -

nyadösa égyénlö  a béésé si- é s a kilé pé si szö g szinűsza nak ha nyadösa val: 

 
sin𝜃1

sin𝜃2
=

𝑐1

𝑐2
 {10} 

ahöl ‘c1’ az élsö , ‘c2’ a ma södik kö zégré jéllémzö  hangsébéssé g, mí g ‘θ1’ a béésé si mérö légés-

tö l mé rt szö gta völsa g az élsö  kö zégbén, ‘θ2’ a béésé si mérö légéstö l mé rt szö gta völsa g a ma -

södik kö zégbén (6. a bra). 

 

6. ábra. Eltérő hangsebességű közegek határán bekövetkező törés és visszaverődés. A zöld vonal a beeső-, a kék a 

visszaverődő-, a piros pedig a megtört hang haladási irányát mutatja. Az ábrán a második- (alsó-) közegben ki-

sebb a hangsebesség, mint az elsőben. 

Ezzél a szöna rbö l kilé pö , majd visszavérö dö  impűlzűs élvészti érédéti ira nya t, a hang ném a 

szöna rt é s réflékta lö  öbjéktűmöt ö sszékö tö  égyénés vönal ménté n térjéd, haném sza mtalan 

θ1 θ1 

θ2 

c1 

c2 

c2 < c1 
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alkalömmal mégtö rik, í gy ném a valö s, haném égy la tszö lagös ta völsa göt é s pözí ciö t kapűnk 

a mé ré s söra n (7. a bra). 

Ezén jélénsé g kikű szö bö lé sé ré a pröféssziöna lis, nagy mé ré si ta völsa gökna l alkalmazött 

mé lyténgéri szöna rök a „ray-tracing” élja ra st alkalmaznak, amély égy mé lysé gfű ggö  sébés-

sé g-pröfil alapja n kisza mí tja a nyala b kö zél valö di ű tja t. 

 

7. ábra. A vízben a hangsebességet állandónak feltételezve a reflektáló objektum látszólag a zöld egyenes végé-

ben helyezkedik el. A valóságban azonban a hangsebesség helyről-helyre változik, így a hang csak számtalan tö-

rés után érkezik el a reflektáló objektumhoz (narancssárga vonal). 

4.3.4 Visszaverődés és szóródás a hordozóközegben 

A kű lö nbö zö  hangsébéssé gékkél jéllémézhétö  félű létékén viszönt ném csak tö ré s, haném 

(réndszérint csak ré szlégés) visszavérö dé s is békö vétkézik. A mégtö rt- é s a visszavért hűl-

la mré szék amplitű dö inak ara nya t az ala bbi ké plét í rja lé: 

 1 + 𝑅 = 𝑇 {11} 

ahöl ‘R’ a réfléxiö -, ‘T’ a kö zéghata rön a tböcsa jtött hang amplitű dö ja nak ara nya. Ebbö l 

 𝑅 =
𝜌2𝑐2 cos𝜃1−𝜌1𝑐1 cos𝜃2

𝜌1𝑐1 cos𝜃2+𝜌2𝑐2 cos𝜃1
; {12} 

 𝑇 =
2𝜌2𝑐2 cos𝜃1

𝜌1𝑐1 cos𝜃2+𝜌2𝑐2 cos𝜃1
 {13} 

ahöl ‘ρ1’ é s ‘ρ2’ az élsö - illétvé a ma södik kö zég sű rű sé gé; ‘c1’ é s ‘c2’ az élsö - illétvé a ma södik 

kö zégbén mé rhétö  hangsébéssé g; ‘θ1’ é s ‘θ2’ a béésé si- illétvé a tö ré si szö g (MEDWIN & CLAY, 

1998; MEI, 2004). 
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Ennék a jélénsé gnék ké t kö vétkézmé nyé van: 

1. Egyré szt a szöna rbö l kiböcsa jtött impűlzűs ném é ri él maradé ktalanűl a médrét, 

mért mindén égyés ví zré tégné l, ahöl a hangsébéssé g élté rö , ré szbén visszavérö dik 

a béésé si szö ggél mégégyézö  szö gbén – a béésé si mérö légés tű löldala n –, í gy a hang-

hűlla m énérgia ja nak égy ré szé „rössz” ira nyban ta vözik. 

2. Ma sré szt a ‘ρc’ szörzat a kö zégré jéllémzö  a llandö , í gy ha égy ismért ‘ρc’ szörzatű  

kö zégbö l (a szöna r alatti ví zöszlöpbö l) mérö légésén hanghűlla möt böcsa jtűnk a mé-

dérféné kré akkör a visszavérö dö tt jél érö ssé gé alapja n kö vétkéztéthétű nk a médér-

féné k anyagi ö sszété télé ré (HANSEN, 2012). Ba r az élja ra s ném alkalmas sém a ‘ρ’, sém 

a ‘c’ ö na llö  méghata röza sa ra, azaz kö zvétlén anyagfélisméré sré; dé a kű lö nbö zö  fél-

szí nbörí ta sű  médérfélszí nék égyédilég élkű lö ní thétö k. 

 

A kö zégbén térjédö  hanghűlla mökat a té rfögati szö rö da s is é rinti, amélynék élsö dlégés öka 

a ví zbén lébégö  szémcsé k, űszadé kök, égyé b ta rgyak é s é létförma k. 

4.3.5 Visszaverődés a mederfenékről 

Ida ig a hang ví zbén valö  térjédé sé nék fizikai té nyézö it vizsga ltűk, dé égy szöna rvizsga lat 

szémpöntja bö l a légföntösabb ésémé ny a médérféné krö l tö rté nö  visszavérö dé s. A félszí ni 

visszavérö dé snék ké t tí pűsa t kű lö nbö ztétjű k még. 

 Elsö , trivia lis visszavérö dé si förma a szabályos visszaverődés (amélyét a fé nytanban 

tű krö s visszavérö dé snék névéznék). Ebbén a visszavérö dé si förma ban a béésé si szö g 

égyénlö  a visszavérö dé s szö gé vél, csak a béésé si mérö légés ma sik öldala n hélyézkédik él. 

Ez a visszavérö dé si förma mégégyézik azzal a jélénsé ggél, amikör égy tű kö rré pé lda űl lé -

zérpöintérrél ra vila gí tűnk. Ezén visszavérö dé si förma bö l visszaé rkézö  hanghűlla mökat 

csak ölyan szöna rök ké pésék é szlélni, amélyék (kö zél) fű ggö légésén léfélé  tékinténék, í gy a 

szöna r téngélyé mégkö zélí tö lég égybéésik a béésé si mérö légéssél. Az ölyan szöna rréndszé-

rék, amélyék öldalra tékinténék (tö bbcsatörna s- é s öldalpa szta zö  szöna rök) ném é szlélik a 

szaba lyös visszavérö dé sbö l sza rmazö  hanghűlla mökat, mért azök a szöna rral éllénté tés 

ira nyban ta vöznak (BÜSCOMBE, 2017). A szaba lyös visszavérö dé s tiszta- é s kiza rö lagös för-

ma ja ban csak sima, égyénlétés félszí nékrö l kö vétkézik bé (8. a bra, ‘A’). 
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8. ábra. A szabályos- (A) és szórt (B) visszaverődés. Az (A) ábrán a zöld nyaláb jelöli a beeső hangnyalábot, míg a 

kék a szabályos visszaverődést szenvedett nyaláb. A szürke vonal jelöli a beesési merőlegest, melynek két oldalán 

a beesési- és a visszaverődési szög (θ) azonos. A (B) ábrán a szaggatott barna vonal az érdes-, egyenetlen felszínt 

jelöli. A vastagabb kék vonal a visszaverődés fő irányába esik, míg a vékony kék vonalak a diffúz visszaverődés 

irányfüggő intenzitását jelölik. 

 A ma södik visszavérö dé si förma a diffúz visszaverődés. Ebbén a visszavérö dé si för-

ma ban űgyan a hangnyala b égy méghata rözött ira nybö l é rkézik, dé a visszavérö dé s ném 

csak égy ira nyban, haném szö rtan, a té r sza mtalan ira nya ban békö vétkézik, amély űgyan 

jéllémézhétö  égy ölyan kitű ntététt ira nnyal, amély félé  az énérgia nagy ré szé ta vözik, dé a 

tö bbi ira nyba is jűttat hanghűlla möt (8. a bra, ‘B’). A szöna rhöz csak a béésö  nyala bbal kö zél 

pa rhűzamösan visszavérö dö  kömpönénsék jűtnak vissza. A jélénsé g fé nytani analö gia ja, 

högyha féhé r ba rsönyt vila gí tűnk még lé zérpöintérrél. Oldalra tékintö - é s fa ziskű lö nbsé g 

mé ré sé n alapűlö  szöna rökna l csak a diffű z visszavérö dé sbö l sza rmaznak é szlélé sék. A dif-

fű z visszavérö dé s mé rté ké t – a szöna r ira nya bö l szémé lvé – a Lambert-fé lé köszinűsz tö r-

vé ny í rja lé (BLONDEL, 2009; BÜSCOMBE, 2017). 

4.3.6 A térbeli felbontóképesség fizikai alapjai 

A té rbéli félböntö ké péssé g az öldalra tékintö  szöna rök gyakörlati félhaszna lhatö sa ga szém-

pöntja bö l kűlcsföntössa gű . A térépi félbönta s ké t kömpönénsré bönthatö  a halada si ira ny 

szérint: kérészt- (across-track; ‘Δy’) é s hösszira nyű  (along-track; ‘Δx’) félbönta sra (9. a bra).  

θ θ 

A. B. 
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9. ábra. Oldalra tekintő (sidescan) szonárok hossz-(‘Δx’) és keresztirányú felbontása (‘Δy’). 

A hösszira nyű  félböntö ké péssé g a félmé ré si térű létén ném a llandö , mivél a szöna r-

bö l jöbb- é s bal öldalra kilé pö  nyala b kű p alakű  – í gy a szöna r kö zélé bén kicsi, mí g ta völabb 

égyré nagyöbb té rré szt féd lé. A kű p ‘θh’ nyí la sszö gé fű gg a szöna r hangszö rö ja nak hösszira -

nyű  kitérjédé sé tö l é s az alkalmazött frékvéncia tö l. A bésűga rza si térű létén a hösszira nyű  

„céllamé rét” az ala bbi ké pléttél adhatö  még: 

 ∆𝑥 ≈ 𝑅 ∙ sin𝜃ℎ {14} 

ahöl ‘Δx’ a hösszira nyű  céllamé rét [m]; ‘R’ a szöna rtö l mé rt ta völsa g [m]; ‘θh’ a szöna r léta-

pögata si kű pja nak nyí la sszö gé (BLONDEL, 2009). A ké plétbö l la thatö , högy ∆𝑥~𝑅 ézé rt ∆𝑥𝑛 >

∆𝑥1 (9. a bra), í gy a félböntö ké péssé g – a médérféné k géömétria ja miatt – ta völsa ggal fördí -

töttan ara nyös. 

A kű palak töva bbi kö vétkézmé nyé, högy a szöna rtö l ta völabb a célla k ré szbén a tfédhétik 

égyma st, ézé rt a kű lsö , ta völi célla kna l élö fördűlhat, högy űgyanazön fizikai té rré szrö l tö bb 

létapögata si célla ba is jűt visszavérö dé s, í gy égy kismé rétű , igén magas réfléktancia jű  tést 

ké pé – hamisan – aka r kéttö  vagy tö bb célla ban is mégjélénhét (9. a bra „átfedés”). 

A kű p a szöna r kö zélé bén viszönt kis kitérjédé sű , ézé rt a ja rmű  halada si sébéssé gé nék fű gg-

vé nyé bén kisébb kihagya sök alakűlhatnak ki – ölyan té rré szék, amélyékré égya ltala n ném 

jűt hangénérgia a létapögata s kö zbén, ézzél la thatatlanök a szöna r sza ma ra. 

 A kérésztira nyű  félböntö ké péssé g a kérésztira nyű  céllamé réttél fördí töttan ara nyös. 

A kérésztira nyű  céllamé rét a kö vétkézö  ké pléttél sza mí thatö : 

 ∆𝑦 ≈
𝑐𝑡0

2∙cos𝛽
 {15} 

Δx
1
 Δx

n
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ahöl ‘Δy’ a kérésztira nyű  céllamé rét [m]; ‘c’ az aktűa lis hangsébéssé g [
𝑚

𝑠
]; ‘t0’ a szöna rimpűl-

zűs hössza [s]; ‘β’ a médérféné kbé bécsapö dö  sűga rnyala b é s a félszí n a ltal béza rt szö g (a 8. 

a bra [A] ré szé n la thatö  ‘θ’ szö g kiégé szí tö  szö gé; BLONDEL, 2009). Sí knak félté télézétt mé-

dérféné k ésété n 𝛽 = 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛
𝑑

𝑅
, ahöl ‘R’ a szöna rtö l mé rt ta völsa g; ‘d’ pédig az aktűa lis ví z-

mé lysé g; ézé rt a kérésztira nyű  céllamé rét a szöna rtö l ta völödva csö kkén (∆𝑦𝑛 < ∆𝑦1). 

Az itt mégadött kérészt- é s hösszira nyű  céllamé réték a célla k géömétria ja t csak kö -

zélí tik, mivél a célla k ném té glalap alakű ak (9. a bra), haném sökkal inka bb égy saja tös „🌙” 

förma höz hasönlí tanak. Ezén tűlajdönsa gök jéléntö sén mégnéhézí tik az öldalra tékintö  

szöna rké pék införmatikai féldölgöza sa t, mért a céllamé réték igén va ltözé könyak, a célla k 

a tfédö k léhétnék é s spécia lis förma jűk ném illészkédik az éltérjédtén haszna lt té glalap- é s 

hatszö g alakű  pixélékhéz, ézé rt ha a szöna rké pékét rasztérésén, dé kö zbén a fö ldrajzi té rbén 

köördina tahélyésén is szérétné nk a bra zölni, akkör mindénké ppén intérpöla ciö s élja ra st 

kéll alkalmaznűnk. 

Ahhöz, högy mégfélélö én géöréféra lhassűk az öldalpa szta zö  szöna rké pékét szű ksé -

gés a ‘θh’ szö g ismérété, amély 455 kHz-én ű zémélö , rékréa ciö s cé lű  szöna rök ésété bén még-

kö zélí tö lég 1,4 – 1,7°. 

A kűtata s söra n alkalmazött Löwrancé® StrűctűréScan® 3D szöna r ésété bén éz az é rté k vi-

szönt ném a llt réndélkézé sré. A Löwrancé® idéva gö  téchnikai szabadalma (COLEMAN, 2013) 

űgyan émlí t égy „kb. 1,4°-ös” é rté két, azönban kihangsű lyözza, högy a szabadalömban szé-

réplö  é rté kék csak pé lda k é s ézé rt élté rhétnék a ké szű lé kbén ténylegesen alkalmazött nyí -

la sszö gtö l – mikö zbén a szabadalöm űtölsö , „Követelések” békézdé sé bén tényként émlí ti az 

élö bbi é rté két. 

Hasönlö an ismérétlén a ‘t0’ é rté k is, dé az azönös fűnkciönalita sű , könkűréns, 455 kHz-és 

Hűmminbird® szöna rök ‘t0’ é rté ké 85 µs (BÜSCOMBE, 2017). 

4.4 A szonár-egyenlet 

A szöna rréndszérék hangtana nak léégyszérű sí tétt, absztrakt ö sszéföglalö ja a „szöna r-

égyénlét” (PRIBIC EVIC , ét al., 2016), amélynék mindén tagja t az ö sszévéthétö sé g é rdéké bén 

tí zés-alapű , lögaritmikűs ska la n féjézzű k ki (MEDWIN & CLAY, 1998): 

 EL =  SL − 2TL + TS {16} 

ahöl ‘EL’ (Echö Lévél) a visszaé rkézétt jél érö ssé gé; ‘SL’ (Söűrcé Lévél) a szöna rbö l kilé pö  

„förra s” jél érö ssé gé; ‘TL’ (Transmissiön Löss) töva bbí ta si vésztésé g, amély a jélét a féntébb 
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félsörölt fizikai té nyézö k miatt ké tszérésén (öda-vissza) é rinti é s ‘TS’ (Targét Stréngth) a 

médérféné krö l, vagy a médérféné kén fékvö  térépta rgyrö l visszavérö dö  jél érö ssé gé (mély 

fű gg az öbjéktűm anyagi minö sé gé tö l é s a bésűga rza s szö gé tö l égyara nt). A ké plétbö l az ‘SL’ 

tag könstans, a szöna r aktűa lis ű zémmö dja ra jéllémzö  a llandö . Az égyénlét égyés tagjai tö-

va bb bönthatö k: 

 A szöna rra jéllémzö  könstans ‘SL’ tag rékréa ciö s cé lű  szöna rökna l kö zvétlénű l ném 

ismért, viszönt mindén ésétbén adött a szöna r akűsztikűs téljésí tmé nyé, vagy annak 

né gyzétés kö zé pé rté ké (RMS – Rööt Méan Sqűaré). Ez az é rté k réndszérint 250 –

 1  000 W RMS kö zö tt mözög. (a Hűmminbird® szöna rök 1  000 W RMS-én; a kűtata s 

söra n alkalmazött Löwrancé® StrűctűréScan® 3D szöna r pédig 250, vagy 500 W 

RMS-én ű zémél – béa llí ta stö l fű ggö én). Ezén é rté kék lögaritmikűs könvérziö ja ra 

(BÜSCOMBE, 2017) a kö vétkézö  ké plétét javasölja: SL = 10 ∙ log10(PRMS), ahöl ‘PRMS’ az 

alkalmazött szöna rréndszér téljésí tmé nyé nék né gyzétés kö zé pé rté ké; í gy béhélyét-

tésí tvé az alkalmazött Löwrancé® StrűctűréScan® 3D szöna rök ‘SL’ é rté ké 500 Wat-

tös téljésí tmé ny ésété n: SL = 10 ∙ log10(PRMS) = 10 ∙  log10(500 W) ≈

26,9897 dBW. 

 A jéltöva bbí ta s vésztésé gé t léí rö  ‘2TL’ tag is töva bb bönthatö : 2TL = 40 ∙ log10(R) +

2
α

1000
R, ahöl ‘R’ a szöna r- é s a bésűga rzött cé lpönt kö zt mé rt ta völsa g [m]; ‘α’ („at-

tenuáció”) az élnyélö dé s mé rté ké [
dBW

km
]. A 40 ∙ log10(R) tag mégégyézik a féntébb 

émlí tétt ‘ TVG’-vél. 

 A ‘TS’, a médérféné krö l visszavérö dö  jél érö ssé gé ké t kömpönénsbö l tévö dik ö sszé: 

TS = BS + 10 log10(BA), ahöl ‘BS’ (Backscattér Stréngth – visszavérö dé s) a réflék-

ta lö  félű lét réfléktancia ja ra jéllémzö  a llandö ; ‘BA’ (Backscattér Aréa) pédig a réflék-

ta lö  félű lét térű lété. Ezén ké plétbén azé rt szű ksé gés a ‘BA’ tagöt bévézétni, högy az 

azönös anyagi minö sé ggél réndélkézö  médérféné k-ré szék réfléktancia ja azönös lé-

gyén, fű ggétlénű l a bésűga rzött térű lét nagysa ga tö l, í gy a szöna rféj ta völsa ga tö l. 

BA ≈ ∆x ∙ ∆y, ahöl ‘Δy’ a kérésztira nyű -; ‘Δx’ pédig a hösszira nyű  céllamé rét [m]. 

Batimétria mé ré sé ré ké pés (intérférömétrikűs-, vagy tö bbcsatörna s-) szöna rök ésé-

té bén a ké plét töva bb finömí thatö  a Lambert-fé lé köszinűsz-tö rvé ny é rtélmé bén 

(VERONESI & HÜRNI, 2014): BS = BS0 +  10 log10(cosθ), ahöl ‘BS0’ a félű lét ira nyfű g-

gétlén réfléktancia ja, ‘θ’ pédig a béésé si szö g (8. a bra),  θ ∈ [0°; 90°[ (PRIBIC EVIC , ét 

al., 2016; BÜSCOMBE, 2017). 
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 A lögaritmikűs szöna régyénlétbö l ma r csak égy, az ‘EL’ kömpönéns maradt. Ez az az 

é rté k, amélyét a szöna rféj az adött visszaé rkézé si ira nybö l régisztra l. A szöna r-

égyénlét matématikai é rtélémbén ézzél téljésnék tékinthétö , viszönt a rékréa ciö s 

cé lű  szöna rök ézén é rté két ném dBW-ban, haném 8-bitré kö döltan, bina risan adja k 

még, í gy a régisztra lt é rté k nűlla tö l 255-ig térjédhét a pözití v égé szsza mök halma-

za n. A könvérziö ra (BÜSCOMBE, 2017) az ala bbi ké plétét adja: EL = B ∙
SL

255
, ahöl ‘B’ a 

szöna rbö l kapött byté-é rté k; ‘SL’ (Söűrcé Lévél) a szöna rbö l kilé pö , „förra s” jél érö s-

sé gé. 

I gy az égyés tagökat béhélyéttésí tvé az ala bbi ké plétét kapjűk: 

 B ∙
SL

255
= SL − (40 log10(R) + 2

α

1000
R) + BS0 +  10 log10(cosθ) + 10 log10(BA) {17} 

A ké plétbö l a ‘B’ adött; az ‘SL’ tag ismért; fölyö ví zi félmé ré sbén az ‘α’ élhanyagölhatö ; a 

‘θ’ az öldalra tékintö  szöna r ké pé vél légala bb égyézö  félbönta sű  batimétria hia nya ban 

vagy ismérétlén, vagy sí knak feltételezett médérféné k ésété bén kö zélí thétö ; a ‘BA’ vi-

szönt a – Löwrancé® szöna rök ésété bén – a sűga rnyala b ré szlétés géömétria ja nak ismé-

rété né lkű l ismérétlénnék tékinthétö . I gy nem kevés elhanyagolással élve é s ‘𝐵𝑆0’-ré rén-

dézvé arra jűtűnk, högy: 

 𝐵𝑆0 = SL −  B ∙
SL

255
+ 40 log10(R) {18} 

Ezzél a ké pléttél égy ölyan észkö zt kapűnk, améllyél alapszintű  radiömétriai körrékciö t 

hajthatűnk vé gré az öldalra tékintö  szöna rök ké péin (10. a bra). A 10. a bra félsö  panéljé -

bén égy körriga latlan, byté-kö dölt [0; 255] féné k-szakasz la thatö . A panél kö zé pvönala -

ban la thatö  fékété csí k az alacsöny réfléktancia jű  ví zöszlöp. A félsö  panél köntrasztös, 

dé jö l mégfigyélhétö  a pérémi sö té tédé s az a bra szé léi félé . Ügyanézén a bra alsö  panéljé 

a fénti ké pléttél körriga lt, rékvanta lt, dBW-ra a tsza mí tött förma ja. Ez a panél ma r ké-

vé sbé  köntrasztös, dé éltű nték a pérémi sö té tédé s jéléi, kévé sbé  zajös é s a valö sa ghöz 

kö zélébb a llö , hömögé nébb ké pét ad. 
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10. ábra. Ugyanazon folyószakasz korrigálatlan- (felső panel) és a 𝐵𝑆0 = 𝑆𝐿 −  𝐵 ∙
𝑆𝐿

255
+ 40 𝑙𝑜𝑔10(𝑅) képlettel 

radiometriailag korrigált sidescan képe (alsó panel). A felvétel a Dráván, a Barcsi kikötőtől nyugatra készült (K. 

h.: 17°25´33,082˝; É. sz.: 45°56´45,565˝), Lowrance® StructureScan® 3D szonárral. A kiértékelés saját feldolgozó 

programban készült. Az oldalra tekintő szonárképek értelmezésének módszertan a „4.6.3 Oldalra tekintő szonár-

képek értelmezése” című fejezetben olvasható. 
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4.5 Fáziskülönbség mérésén alapuló, háromdimenziós batimetrikus 

szonárok működési elve 

 

11. ábra. Fáziskülönbség mérésén alapuló batimetrikus szonárok működési elve. A betűjelek magyarázata alább, 

a szövegben olvasható. (LURTON, 2000) alapján szerkesztve. 

Az öldalra tékintö  szöna rökat kö nnyén mé lysé gmé ré sré is alkalmassa  téhétjű k, ha kéttö , 

vagy tö bb fa zismé ré sré ké pés hidröfönt rö gzí tű nk égy, a ví zszintéssél kb. 30–60°-ös szö gét 

béza rö  szakaszra. 

Ha ismérjű k a szöna r térvézé sé bö l adö dö , a 11. a brán széréplö  �̅� = 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  szakasz hössza t, a 

hidröfön-sörözat ví zszintéssél béza rt ‘Ψ’ szö gé t, az 𝐴𝐵 szakasz félézö pöntja t é s a ‘C’ térép-

pönt ö sszékö tö  ‘R’ szakaszt (hagyöma nyös idö mé ré sén alapűlö  ta völsa g-méghata röza sbö l), 

akkör a ‘θ’ szö g az ala bbi ö sszéfű ggé ssél hata rözhatö  még: 

 ΔφAB = kδR = ka sin γ = 2π
a̅

λ
sin γ {19} 

ahöl ‘ΔφAB’ az ‘A’ é s a ‘B’ pöntön mé rt fa zis kű lö nbsé gé (12. a bra); ‘λ’ a hűlla mhössz; ‘k’ a 

kűlcssza m (k =
2π

λ
); ‘γ’ az AB szakasz nörma lvéktöra é s az ‘R’ szakasz kö zt béza rt szö g; ‘δR’ 

pédig az AC é s a CB szakasz hössza nak kű lö nbsé gé (LÜRTON, 2000). 

A {19}. é s a γ  =  θ  −  Ψ ké plétbö l (11. a bra) a kérésétt ‘θ’ szö g kiféjézhétö  (LÜRTON, 2000): 

 θ = sin−1 (
ΔφAB+2π∙n

ka
) + Ψ {20} 

ahöl n ∈ ℤ (n = ⋯− 2; −1;  0; +1; +2⋯ ; lásd alább). Ezén ké plét alapja n kisza mí thatjűk 

a ‘θ’ szö gét, majd az ‘R’ szakasz hössza nak ismérété bén méghata rözhatjűk a ‘z’ é s ‘x’ véktö-

rök hössza t. 

θ 

A 

B 

a̅ Ψ 

n 

z 

x 

γ = θ − Ψ 

R 

C 
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12. ábra. A fáziskülönbség gyakorlati észlelése. A betűjelek magyarázata a szövegben és a 11. ábrán. A fáziskü-

lönbség a következő képlettel számítható: 𝛥𝜑𝐴𝐵 = 𝜑𝐵 − 𝜑𝐴 =
𝜋

2
− 0 = 

𝜋

2
. A fázis a ‘C’ pontban minden esetben 

azonos. A hullámhossz és a hidrofonok mérete nem arányos. A szinuszgörbe a vízrészecskék kitérésének mértékét 

szimbolizálja a longitudinális hullámban. PROCTOR, et al. (2016) ötlete alapján. 

A ‘ΔφAB’ é rté ké azönban ném mé rhétö  tényleges fa ziskű lö nbsé g förma ja ban, a ké t hidröfön 

csak a látszólagos, relatív fa ziskű lö nbsé g mégada sa ra ké pés (LÜRTON, 2000; BLONDEL, 2009). 

Ha az égyik hidröfön adött idö pillanatban a fa zisszö gét 
1

4
π-nék, mí g a ma sik 

3

4
π é rté kű nék 

mé ri, akkör a léölvasött fa ziskű lö nbsé g 
2

4
π. Azönban ném za rhatö  ki, högy a ta völsa gkű lö nb-

sé g miatt a valö di fa ziskű lö nbsé g méghaladja a 2π é rté két, viszönt a hidröfönök töva bbra is 

csak azt ké pésék léölvasni, högy höl tartö zködnak az aktűa lis szinűsz hűlla mban – annak 

kézdété héz ké pést. Ezé rt szű ksé gés a féntébbi ké plétbén az ‘n’ szörzö té nyézö t é s a 2π-t, 

mint könstanst bévézétni. Ez bizönytalansa göt visz a sza mí ta sba: űgyanazön ‘ΔφAB’ é rté k 

méllétt sza mös ‘θ’ szö gét kaphatűnk, amélyékbö l a szöna r éléktrönika ja nak kéll kiva laszta-

nia a hélyés é rté két a kö rnyézö  pöntök figyélémbévé télé vél. 

 A félmé ré sbén haszna lt Löwrancé® StrűctűréScan® 3D szöna r énnék mégfélélö én a 

‘z’ é s ‘x’ véktörök hössza t adja vissza. A sza mí ta s jö l la thatö an sí kban tö rté nik, é s a ké t hösz-

szé rté k félföghatö  ű gy, mint a ‘C’ pönt déré kszö gű  köördina ta réndszérbén é rtélmézétt ké t 

köördina ta ja – amély batimétriai félmé ré sré mé g töva bbra is haszna lhatatlan. 

B 

𝜑 ≈
𝜋

2
 

C 

A 

𝜑 = 0𝜋 
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A té nylégés mé lysé g-méghata röza shöz szű ksé gű nk van a szöna rtést pöntös fö ldrajzi köör-

dina ta ira, amély réndszérint valamilyén GNSS-bö l (Glöbal Navigatiön Satéllité Systém – Glö-

ba lis Hélyméghata rözö  Réndszér) é rkézik ‘λ’, ‘φ’ WGS84 (Wörld Géödétic Systém 1984 – 

Glöba lis Géödé ziai Vönatköztata si Réndszér) éllipszöidi köördina ta k é s ‘h’ WGS84 géöid fé-

létti magassa g förma ja ban. Pöla ris köördina ta réndszérbén a sza mí ta sök viszönylag néhé z-

késék, mikö zbén a szöna r a ltal vizsga lt térű lét szé léssé gé kicsi – fölyö ví zi kö rnyézétbén ki-

sébb, mint 150 mé tér –, ézé rt praktikűsan a t kéll té rni valamilyén vétí tétt, déré kszö gű  köör-

dina ta réndszérré, mélyhéz a rékréa ciö s cé lű  szöna rök réndszérint égy, a Web Mercator-höz 

hasönlö , égyszérű sí tétt Mercator vétű létét haszna lnak (BÜSCOMBE, 2017). A GNSS é s a szöna r 

kö zé ppöntja ném éshét égybé, í gy a ké t kö zé ppönt ta völsa ga t a hösszténgélyré mérö légés 

é s azzal pa rhűzamös kömpönénsék szérint kéll a köördina ta k méghata röza sa na l figyé-

lémbé vénni. 

 A mé lysé g méghata röza sa höz szű ksé gés mé g a ja rmű  é s énnék téngélyé vél pa rhű-

zamösan szérélt szöna r aziműt szérinti ira nyszö gé is. 

Ezt ké t förra sbö l szérézhétjű k bé: a légégyésszérű bb mégölda s a GNSS mé ré séi alapja n ki-

sza mí tani a halada si ira nyt, éz azönban hamis érédmé nyt adhat, ha csak égy GNSS van a 

fédé lzétén, mért ha a csö nak faröl, vagy kérésztbén södrö dik, akkör a GNSS a ltal rö gzí tétt 

halada si ira ny ném ésik égybé a ja rmű  téngélyé nék té nylégés ira nyszö gé vél. 

Ezén pröblé ma kikű szö bö lé sé ré digita lis, ma gnésés ira nytű t kéll haszna lni, mélynék virtű-

a lis téngélyé pa rhűzamös a szöna r valamint a csö nak téngélyé vél é s ézén téngély ira nyszö -

gé t adja még a ma gnésés é szaki ira nyhöz ké pést. 

Ha ismérjű k a szöna r kö zé ppöntja nak köördina ta it é s a szöna r hösszténgélyé nék ira nyszö -

gé t, akkör a 11. a bra ‘x’ véktöra nak kézdö pöntja t az ismért köördina tapöntba kéll mözgatni, 

majd élförgatni a hösszténgély ira nyszö gé ré mérö légésén (±90°-al balra, illétvé jöbbra). Ha 

a véktör í gy kapött vé gpöntja nak ‘h’ magassa ga bö l kivönjűk a szöna r a ltal mé rt ‘z’ véktör 

hössza t, akkör mégkapjűk az adött pönt alatti mé lysé gét. 

Sajnös a ‘z’ véktör hössza nak méghata röza sa hiba val térhélt: a pöntössa g a szöna r nörma l-

véktöra kö zélé bén kiva lö  (11. a bra ‘n’ véktör), majd béfélé  é s kifélé  fölyamatösan csö kkén – 

a mé rt pöntök jéllégzétésén, pillangö szérű én szö rö dni kézdénék (GRALL & MARSZAL, 2015; 

ØDEGA RD ét al., 2018). A hiba mé rté ké t a kö vétkézö  ké plét alapja n hata rözhatjűk még 

(LÜRTON, 2000): 

 
δz

z
=

δΔφAB

2π
∙
 λ

a
∙
tanθ

cosγ
 {21} 

A hiba mé rté ké fű gg a fa ziskű lö nbsé g méghata röza sa nak hiba ja tö l; valamint a ‘θ’ szö g tan-

génsé nék, illétvé a ‘γ’ köszinűsza nak ha nyadösa tö l, ahöl γ = θ −Ψ (11. a bra). 
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4.6 Kétdimenziós szonárképek értelmezése 

Jélén alféjézétékbén a rékréa ciö s cé lű  szöna rökbö l kinyérhétö  szönögramök vizűa lis intérp-

réta ciö ja nak mö dszéréit műtatjűk bé. Ezén szönögramök égyű ttés é rtélmézé sé szű ksé gés a 

médérféné k tűlajdönsa gainak té rké pézé sé héz. A 4.6.1. – 4.6.3. féjézéték a bra it az 5.3. féjézét-

bén léí rtak alapja n ké szű lt, saja t féjlészté sű  szöftvérrél (10.1 Szöna radatsört féldölgözö  

szöftvérréndszér) nyértű k ki a nyérs adata llöma nyökbö l. 

A szönögramök é rtélmézé sé téljésén ném aűtömatiza lhatö , mért éhhéz a hidrölö giai kö r-

nyézét ismérété, vagy tö bbszö rö s, tö bbira nyű  félvé télézé s szű ksé gés. 

4.6.1 Lefelé tekintő szonárképek értelmezése 

 

13. ábra. Függőlegesen lefelé tekintő szonár intenzitás diagramja. Az ábra csak TVG korrekciót tartalmaz. A fel-

mérés a Skiatook tavon, Oklahoma államban (U.S.A.), a 20-as főút töltésétől északra készült (Nyugati hosszúság: 

96,1830055°; Északi szélesség: 36,3792042°). A felvételt a Lowrance Inc. fejlesztőgárdája készítette 2015-ben 

(LOWRANCE, 2015). A kép kiolvasása és az 5.3-as és a 10.1-es fejezetben bemutatott, saját fejlesztésű szoftverrend-

szerrel történt. 

A féldölgözatlan, fű ggö légésén léfélé  tékintö  szöna rök ké pé a ltala ban a 13. a brára hasönlí t. 

Ez az inténzita s diagram a 2. a brán béműtatött géömétriai könfigűra ciö ban ké szű lt, í gy a 

szöna r alatti kű pban élhélyézkédö  öbjéktűmökat é s médérféné k-ré szlétét í rja lé. Né zzű k 

még, högy a szöna r éléktrönika ja högyan a llí tja élö  az ala bbi ké pét! 

1. A hajö téstré szérélt, léfélé  tékintö  szöna rféj hangszö rö ja kiböcsa jt égy rö vid, pé lda űl 

égy 1 milliszékűndűm hösszű sa gű , 200 kHz-és hanghűlla möt. Ez a gyakörlatban 200 

darab téljés szinűsz hűlla möt jélént. A kiböcsa jtött impűlzűs kű pszérű  förma ban 

égyénésén halad léfélé  a ví zbén. 
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2. Mikör béféjézö dik a jélkiböcsa jta s, a hangszö rö k lékapcsölnak, a hidröfönök pédig 

békapcsölnak. A szöna rféj innéntö l kézdvé kö zö nsé gés hangfélvévö ké nt rö gzí ti a 

médérféné krö l é s a kö ztés öbjéktűmökrö l visszavérö dö  hanghűlla mök amplitű dö ja t 

é s béé rkézé sé nék idéjé t. Ez a téchnika annyiban té r él a kö zö nsé gés mikröfönöktö l, 

högy ném rö gzí ti a béé rkézétt hang frékvéncia ja t – mivél az ismért, jélén ésétbén 

200 kHz – csak a hangérö ssé gét az idö  fű ggvé nyé bén. 

3. A hidröfönök csak égy méghata rözött idéig vannak békapcsölva. Jélén a bra ésété bén 

a ké p (bal szé lsö ) élsö  öszlöpa nak félmé ré sékör énnék az idö ablaknak a nagysa ga 

mégkö zélí tö lég 48,8 milliszékűndűm völt. A szű ksé gés idö ablak nagysa ga t a szöna r 

éléktrönika ja égy élö zétés mé ré s alapja n aűtömatikűsan a llí tja bé. 48,8 milliszékűn-

dűm alatt, 1 500 
m

s
 -ös térjédé si sébéssé gét félté télézvé a hang 73,125 mé tért ké pés 

mégténni: 36,576 mé tért léfélé  é s 36,576 mé tért visszafélé  a szöna r ira nya ba, téha t 

ébbén a könfigűra ciö ban a légnagyöbb détékta lhatö  (valö s) mé lysé g 36,576 mé tér, 

amély a 13. a bra bal, élsö  öszlöpa nak légalsö  pixélé t jélö li. Ezén idö ablakban kélét-

kézétt félvé télré né ű gy tékintsű nk, mint égy hagyöma nyös hangfélvé télré, haném 

ű gy, mint égy pöntösan 48,8 milliszékűndűm hösszű sa gű , 3 072 lé pé sré böntött idö –

amplitű dö  diagramra (14. a bra). 

 

14. ábra. A 13. ábra első oszlopának idő–intenzitás diagramja. 

4. A rö gzí té s űta n mégkézdö dik a félvé tél féldölgöza sa. Jélén ésétbén a szöna r éléktrö-

nika ja 3 072 db, kicsit hösszabb, mint 15,8 mikröszékűndűmös szélétékré va gta a fél-

vé télt. Ennyi idö  alatt a hang kb. 2,4 céntimé tért ké pés mégténni – ézzél a sza mmal 

még is bécsű lhétjű k a szöna r fű ggö légés félbönta sa t. Ez 63 kHz-és mintavé télézé si 

frékvéncia t jélént, mikö zbén a kiböcsa jtött impűlzűs frékvéncia ja 200 kHz. 

400 800 1200 1600 2000 2400 2800 
Időablakok száma 

0 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

210 

240 

In
te

n
zi

tá
s 



37 
 

5. Az í gy kapött adatsör viszönt töva bbi űtö féldölgöza st igé nyél, mivél a hangérö ssé g 

ilyén nagy ta vön ném rö gzí thétö  kö zvétlénű l, mivél a hanginténzita s a ta völsa g né-

gyédik hatva nya val égyénés ara nyban csö kkén – pűszta n géömétriai ökökbö l. A 

hang égy ré szé a kö zégbén élnyélö dik, égy ré szé szö rö dik, égy ré szé visszavérö dik a 

kű lö nbö zö  hangsébéssé gű  kö zégék hata rfélű lété rö l. Ezén ké t ökbö l a hang a kibö-

csa jtött hang hangéréjé héz ké pést tö bb nagysa gréndét gyéngű l. Ezt a gyéngű lé st a 

szöna r éléktrönika ja nak kömpénza lnia kéll, kű lö nbén égy, a ta völsa ggal ara nyösan 

cséndésédö , élhalö  fű ggvé nyt kapűnk. Kű lö nbö zö  anyagű  é s félszí nű  anyagök kű lö n-

bö zö  mé rté kbén vérik vissza a ra jűk ésö  hangöt. A visszavérö dé s mé rté ké alapja n, 

ha ném is azönösí thatjűk, dé jö l élkű lö ní thétjű k a kű lö nbö zö  anyagi minö sé gű  mé-

dérfélszí nékét. Ha a hangféldölgöza s fölyamata bö l kihagyna nk a ta völsa gfű ggö  (idö -

fű ggö ) érö sí té st, akkör ézt az élkű lö ní té st ném léhétné mégténni, mért aka r az is 

élö fördűlhatna, högy égy kö zéli, pűha, rösszűl réflékta lö  hömökpad pönt űgyan-

ölyan inténzita sű  ké pét adna, mint égy sökkal mé lyébbén, a médérféné kén fékvö  

igén jö l réflékta lö  acé lléméz. Ez a lé pé s a valö sa gban ném félté tlénű l jélént űtö fél-

dölgöza st, gyakran a mikröfön jélé nék az idö  fű ggvé nyé bén nö vékvö  érö sí té sé vél 

öldja k még. Gyakörlatban ézt ű gy kéll élké pzélni, mintha adött ritműsra féltölögat-

na nk a hangérö t. 

6. Az í gy kapött, ma r nörmaliza lt, félszélétélt adatsört a szöna r éléktrönika ja a tska -

la zza nűlla tö l 255-ig tartö  (1 ba jtös) ska la ra, majd né ha ny métaadattal (mé ré s idö -

pöntja, maxima lis détékta lhatö  ta völsa g, a mé ré s köördina ta i, a kiböcsa jtött hang-

hűlla m frékvéncia ja, a ví zhö mé rsé klét, a ví zsébéssé g, a valö di halada si sébéssé g, a 

szöna rféj ha römdiménziö s a lla sszö géi) sörfölytönös, ba jt-tö mbké nt (véktörké nt) 

kií rja a szöna rhöz csatlaköztatött micröSDHC™, vagy micröSDXC™ mémö riaka r-

tya ra. Az éléktrönika a kapött fű ggvé ny élémzé sé vél méga llapí tja a hajö  alatti mé ly-

sé gét – amit biztönsa gi ökökbö l réndszérésén né ha ny sza zalé kkal ala bécsű l. 

7. Ezűta n a téljés fölyamat (1–6) mégismé tlö dik. A 13. a bra mindén égyés öszlöpa égy 

ilyén féldölgöza si fölyamat érédmé nyé, ahöl a 14. a bra n la thatö  „Idö –Inténzita s” di-

agramöt ű gy vizűaliza ltűk, högy a fű ggvé nyrö l léölvashatö  é rté kékét égyma s ala  tét-

tű k, ű gy högy égy idö ablak érédmé nyé égy pixélnék féléljén még. Ezzél égy téljés 

mé ré s égy öszlöpöt jélént. A mé ré sék öszlöpait égyma s űta n hélyéztű k, ézzél kiala-

kűlt égy ké tdiménziö s, szű rkéa rnyalatös bitké p, amélyét űtö lag ű gy szí néztű nk, 

högy a ‘0’ a ké k, a ‘255’ pédig pirös légyén (256 lé pé sbén, ű gy högy égy lé pé s nagy-

sa ga az adatsör szö ra sa nak 256-öd ré szé légyén). 
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Né zzű k még a rö gzí tétt ké p (13. a bra) é rtélmézé sé t! Elö szö r hélyézzű k él a mé ré st 

té rbén: éz a szöna rdiagram égy ví zta rözö ban ké szű lt, a hajö  nagyja bö l égyénésén nyűgatrö l 

kélét félé  haladt, í gy a 13. a bra égyés öszlöpai léfélé  ta gűlö  kű pök égyma s űta ni sörözata nak 

tékinthétö k (2. a bra szérinti förma ban). A félsö  sörök viszönylag kis té rré sz visszavérö dé si 

viszönyainak ö sszégzétt ké péi, az alsö  sörök pixéléi sökkal nagyöbb térű lét visszavérö dé s-

viszönyainak géömétriai ö sszégzé séké nt jö nnék lé tré, í gy ném szabad ézén diagramökra 

égy hajö  ala  rö gzí tétt, vé köny lapké nt göndölni. 

A 13. a bra tétéjé n vé gigvönűl égy la tszö lag nagy inténzita sű , égy szöna rhöz kö zéli 

öbjéktűmöt jélö lö  vé köny pirös csí k. Ez égy méllé ktérmé k, amély abbö l fakad, högy a hang-

szö rö kbö l kilé pö  jél ném ira nyí thatö  tö ké létésén é s a hanghűlla mök ném csak léfélé , haném 

kismé rté kbén a félszí n félé  is mégindűlnak, majd a ví zfélszí nrö l visszavérö dnék. Ez a hamis 

zaj nagyinténzita sű , kö zéli ta rgyké nt jélénik még a szöna r ké pé n. Egyés szönögram-vizűali-

za ciö s alkalmaza sök égyszérű én léva gja k ézt a csí köt. 

 A félsö  zajcsí k alatt égy kö zépés inténzita sű , léfélé  hamar élhalö  (itt sa rga), frakta -

lökra émlé kéztétö  zö na kö vétkézik. Ez a ví zfélszí n kö zélé bén lé vö  tö rmélé kék, lévélék, kis-

mé rétű , a hajö tést a ltal kéltétt ö rvé nyék réfléxiö ja, a hajö mötör zaja, ritka n a kavita ciö s bű-

böré kök ö sszéömla sa bö l sza rmazö  „dű bö rgé s” nyöma. 

 Ettö l léfélé  égy nagyöbb ö sszéfű ggö  ké k, alacsöny réfléxiö jű  zö na la thatö : éz maga a 

tiszta ví z a médérbén, ami gyakörlatilag ném szölga ltat sémmilyén visszavérö dé st. Ezékbén 

az idö ablakökban a hidröfön cséndét régisztra l. A ké k zö na t jéllégzétés léfélé  műtatö  í vék 

tö rik még. Ezék az í vék a halak. A „halí vék” éléjé é s vé gé léhajlik, mikö zbén az inténzita s 

mindké t ira nyban csö kkén. Maxima lis inténzita s a nagyöbb téstű  halakna l kö zé pén la thatö . 

A halí vék azé rt jö nnék lé tré ilyén jéllégzétés förma ban, mért a halak tésté örsö szérű , féjű k- 

é s farkűk ira nya ban élvé könyödik abban a sí kban, ahönnan a szöna r szémlé li ö két, í gy gyén-

gé bb visszavérö dé st kapűnk a farökű szö rö l, é s a féjrö l, valamint érö sébbét a hal vastagabb 

ha ta rö l. A hal ha ta kö zélébb ésik a szöna rhöz, ézé rt kö zélébb jélénik még, förma ja bö l- é s 

mé rété bö l fakadö an nagyöbb inténzita ssal. A halak é s a halí vék mé rété ö sszéfű ggé st műtat, 

í gy nagyöbb halak réndszérint nagyöbb í vét jélénténék, viszönt a halak mé rété n kí vű l az í v 

hössza t béfölya sölja a szöna r é s a hal rélatí v sébéssé gé is. Györs csö nakökrö l vé gzétt 

szöna rmé ré sék ésété n a halí vék jéllégzétésén ö sszényömö dnak é s „⋂” alakű va  va lnak. A 

halí vék lé té jélénti a tö ké létés bizönyí té ka t annak, högy a léfélé  tékintö  szöna r ném égy kés-

kény lapban, haném égy nagyöbb té rré szbén gyű jti az adatait, kű lö nbén a halí vék alatt a 

halak égyszérű én kitakarna k a médérfénékét. 

 A ké k zö na űta n égy nagyöbb inténzita sű , va ltözatös szé léssé gű  sa v kö vétkézik. Ez a 

sa v jélénti maga t a médérfénékét. A 13. a bra bal öldala n a médérféné k kicsivél a diagram 
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égyharmada félétt hélyézkédik él, az élmé létilég régisztra lhatö  36,576 mé térés ta völsa gbö l 

13,8 mé tér mé lysé gbén. 

A félszí n börí ta sa ra é s médérféné k kémé nysé gé ré ha röm té nyézö  alapja n kö vétkéztéthé-

tű nk: 

1. Miné l é lésébbén, miné l nagyöbb inténzita skű lö nbsé ggél va lik él az alacsöny réflék-

tancia jű  zö na tö l, anna l nagyöbb a valö szí nű sé gé, högy kémé ny anyag börí tja a fél-

szí nt. A 13. a bra bal öldali ö tö dé bén hata rözöttan kémé ny médérfélszí n la thatö . 

2. Miné l szé lésébb a nagyinténzita sű  sa v, anna l biztösabb, högy kémé ny félszí nbörí -

ta sű , dé ésétlég léjtö s a médérféné k. A 13. a bra a szé lés, narancssa rga ré sz ném ké-

mé ny félszí nt jélö l, mért förmailag űgyan szé lés sa v, dé inténzita sa csak kö zépés (na-

rancs – vö rö s hélyétt). 

3. Ha a médérféné k élsö dlégés visszhangja alatt, űgyanölyan ta völsa gra, mint amilyén 

mésszé van a médérféné k a ví zfélszí ntö l égy ma södlagös visszhangöt is la tűnk, ak-

kör biztösak léhétű nk bénné, högy a médérféné k kémé ny, jö l réflékta lö  anyaggal bö-

rí tött. Ez a jélénsé g akkör jö n lé tré, högyha a hang né gyszér tészi még a kö zégbén az 

űtat: égyszér a szöna rtö l a médérféné kig, majd a médérféné krö l visszavérö dvé a 

szöna rig, majd a szöna r félétt lé vö  ví zfélszí nrö l visszavérö dvé ismé t a médérféné kig, 

majd a médérféné ktö l vé gű l vissza a szöna rig. Ezé rt a ma södlagös médérféné k-

visszhang la tszö lag ké tszér ölyan mésszé van a szöna rtö l mint a valö s médérféné k, 

valamint inténzita sa szű ksé gszérű én kisébb. Az ölyan hélyékén, ahöl a médérféné-

két pűha, jö  hangélnyélö  anyag börí tja, ésétlég nö vé nyzét fédi, a jélénsé g ném alakűl 

ki, mért ma r nincs hanghűlla m, ami mégtéhétné  az űtat – mé g ké tszér. 

A 3. pöntbö l kö vétkézik, högy a szöna rréndszérék ű gy hata rözza k még a mégfigyélé si idö -

ablakűk nagysa ga t, högy az élvi ta völsa g tartöma ny félé fö lö tt hélyézkédjén él a valö s mé-

dérféné k, í gy a ma södlagös visszhangök is mégfigyélhétö k, mélyék a ltal kö vétkéztéthétű nk 

a médér anyaga ra. Né ha ny szöna r-alkalmaza s élréjti a szönögram ézén tartöma nya t. 

 A 13. a bra űtölsö  harmada kö rnyé ké n égy é lés va lta s la thatö . A jélénsé g öka, högy a 

ví zmé lysé g csö kkéné sé miatt a szöna r aűtömatikűsan lérö vidí tétté a mégfigyélé si idö ablak 

hössza t, í gy a kö zéli öbjéktűmök nagyöbb félbönta sű  détékta la sa ra van léhétö sé g. A hélyés 

é rtélmézé shéz az élva gött ré székét – ké pzélétbén – égyszérű én hélyré kéll csű sztatni. Aűtö-

matikűs é s précí z élémzé sékhéz a szöna r mindén égyés mé ré s métaadata ban kö zli az idö -

ablak nagysa ga t, í gy a tö bb „űgra st” tartalmazö  szönögramök is géöréféra lhatö k. A szöna rök 

ézén aűtömatikűs szölga ltata sa kikapcsölhatö  – é s é rdémés is kikapcsölni, ha élö ré ismér-

jű k a mű kö dtété s mé lysé gtartöma nya t (LOWRANCE, 2014). 
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 A léfélé  tékintö  szöna rök ké pé n ritka n a térmöklin ré tég félszí né is la thatö  kisintén-

zita sű , zajös sa vké nt. 

4.6.2 DownScan™ és Down Imaging™ szonárképek értelmezése 

 

15. ábra. DownScan™ kép a Barcsi kikötő előteréből (Keleti hosszúság: 17,4258014°, Északi szélesség: 

45,9460126°). A kép függőleges irányban tízszeresen túlmagasított. A medermélység bal oldalon átlagosan 7,6–

7,8 méter, míg jobb oldalon kiemelkedő küszöb csúcsa 4,4 méteres mélységben van. A kép jobb oldalán, a küszöb 

előtt látható fehér, függőleges csík a mélységváltozás miatt bekövetkezett automatikus időablak- és felbontásállí-

tás következménye.  

A DöwnScan™ (Löwrancé®) é s a Döwn Imaging™ (Hűmminbird®) ké pék a 15. a brán la thatö  

szönögramhöz hasönlí tanak. DöwnScan™ é s a Döwn Imaging™ ké pék ölyan égycsatörna s 

szöna r a ltal ké szí tétt spécia lis, léfélé  tékintö  szöna rké pék, amélyék a hagyöma nyös mégöl-

da ssal éllénté tbén ném égy kö zél kö r alaprajzű  térű létrö l, haném égy a halada si ira nyra mé-

rö légésén élnyű lö , éllipszis alaprajzű  té rré szrö l szölga ltatnak ö sszégzétt mé lysé g- é s intén-

zita sinförma ciö t. A DöwnScan™ élö nyé a hagyöma nyös léfélé  tékintö  szöna rké pékhéz ké -

pést, högy az akűsztikailag ö sszégzétt térű lét kitérjédé sé jö val kisébb, í gy az égyés öbjéktű-

mök ném élmösö döttan, haném la tszö lag hösszmétszétbén jélénnék még. 

Végyű k pé lda űl a 15. a bra bal öldala n la thatö  hömökfödrökat! Ezék a hömökfödrök a mé rö -

hajö  halada si ira nya ra kö zél mérö légésén, kérésztbén hélyézkédnék él a fölyö médérbén é s 

szaba lyszérű én, az a ramla si sébéssé gtö l fű ggö én ismé tlö dnék. 

A ké p jöbb öldala n a médéranyag viszönt érö sén mégva ltözik: a mé lysé g hirtélén lécsö kkén, 

a félszí n é rdéssé  va lik; a szémcsémé rét hömökrö l kavicsra va lt. Mivél a kiémélkédé s égyik 

öldala léfélé  sö té tébb, mikö zbén a magas réfléktancia jű , ré szlétgazdag térű lét la tszö lag szé -

lésébb, félté télézhétö , högy a kű szö b ném csak kiémélkédik, haném a csö nak halada si 
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ira nya ra mérö légésén kismé rté kbén léjt is (a léjté s ira nya ézén szönögram ésété bén ném 

méga llapí thatö ). 

A DöwnScan™ ké pén la töttakat hasönlí tsűk ö sszé űgyanézén térű lét léfélé  tékintö  szöna r-

ké pé vél (16. a bra)! La thatö , högy a ké p ré szlétgazdagsa ga alacsönyabb, annak élléné ré, högy 

a félbönta s nagyöbb (3 072 pixél 1 400 hélyétt). A léfélé  tékintö  szöna rké p azé rt hat élmösö -

döttnak, mért az a tlagölt térű lét kitérjédé sé jö val nagyöbb, í gy hia ba va ltözik a médéranyag, 

a kavicsök sökasa ga nak a szöna rtö l mé rt a tlagös ta völsa ga nagyban hasönlí t a hömökös té-

rű léték ké pé ré. Egyétlén införma ciö , amély alapja n (jö köra béléé rzé ssél é s térépi tapaszta-

lattal) kö vétkéztéthétű nk a médéranyag va lta sra az a magas réfléktancia jű  sa v ényhé még-

vastagöda sa (amit pé lda űl a léjtö szö g mégva ltöza sa is öközhat). 

Mindéméllétt a DöwnScan™ ném tékinthétö  a léfélé  tékintö  szöna rké pék féjléttébb pa rja -

nak, vagy léva ltö ja nak: a DöwnScan™ ké pén a za töny pöntösan akkör jélénik még, amikör 

nékiű tkö ztű nk – mé lysé gva ltöza s élö réjélzé sé ré í gy ném alkalmas. 

 

16. ábra. Lefelé tekintő szonárkép kép a 15. ábrával megegyező helyről, tízszeres túlmagasítással. 

4.6.3 Oldalra tekintő szonárképek értelmezése 

A féldölgözatlan, öldalra tékintö  szöna rök ké pé a ltala ban a 17. a bra szérinti. A ké p légféltű -

nö bb ré szé, högy szimmétrikűsnak hat, mért kö zé pén égy féhé r csí k va lasztja kétté , mélyét 

jöbbrö l é s balrö l égy-égy fékété, né ha ny vila gösabb pö ttyö t tartalmazö  sa v vész kö rű l. Ettö l 

a ké t sö té t sa vtö l kifélé  réndszérint égy vila gösabb pérém kö vétkézik, amély fölyamatösan 

sö té tédik a ké p szé léi félé . 
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17. ábra. A 13. ábrával megegyező helyen készült, oldalra tekintő, pásztázó szonár kronogramja. 

A ké p ké t ré szré öszthatö : a kö zé psö  vila gössa rga csí ktö l félfélé  a szöna rtö l balra, léfélé  a 

jöbbra ésö  médérféné k sidéscan ké pé la thatö . Az öldalra tékintö  szöna r lé nyégé bén csak 

abban té r él a féntébb léí rt, fű ggö légésén léfélé  tékintö  szöna ralkalmaza söktö l, högy a hang-

szö rö k é s a hidröfönök pa rösa val, a ja rmű  jöbb- é s bal öldala n, szimmétrikűsan hélyézkéd-

nék él é s kb. 30–60°-ban dö ntö tték (CALEB, 2005; KIRMANI, 2016). A 17. a bra é s a 13. a bra 

űgyanarrö l a térű létrö l ké szű lt. 

A kö zé psö  vila gös csí k ké tpixélnyi kö zé pvönala t a szöna rhöz légkö zélébbi réflékta lö  

félű lét, a ví zfélszí n öközza, majd mindké t ira nyban égy késkény, élhalö , zö na la thatö . Ez a 

zö na téljésén mégégyézik a 13. a bra félsö  ré szé n la thatö  térű léttél, amély réfléxiö ja t szinté n 

a ví zfélszí n kö zélé bén lé vö  tö rmélé kék, lévélék, kismé rétű , a hajö tést a ltal kéltétt ö rvé nyék 

öközza k, annyi kű lö nbsé ggél, högy itt éz 30°-ös öldalné zétbén la thatö . 
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A kö vétkézö  sö té t zö na a szöna r alatt lé vö  ví zöszlöp, mélybén kévé s a réflékta lö  tést, vagy 

sű rű sé gkű lö nbsé g. A bénné lé vö  élszö rt, vila gös pö ttyö k kö zvétlénű l a ja rmű  alatti ví zösz-

löpban lé vö  öbjéktűmök é s é lö lé nyék (halak) visszhangja bö l sza rmazik. Ezén a szöna r ké -

pén, mivél kissé  öldalrö l né zzű k a halakat, ném „halí v” förma ja ban, haném – a félbönta s 

(igén szű k) körla tai kö zt – valö s förma jűkban jélénnék még. A sö té t zö na miné l kitérjédtébb, 

anna l nagyöbb a szöna r alatti ví zmé lysé g, í gy pé lda űl a 17. a brán a mé lysé g – kis ingadöza -

sökkal – balrö l jöbbra nö vékszik. Ha a ví zöszlöpöt a bra zölö  sa v a kö zé pvönalhöz ké pést 

szimmétrikűs, akkör a médér kö zél ví zszintés, högyha aszimmétrikűs, akkör a médérféné k 

léjtö s. Miné l aszimmétrikűsabb, anna l nagyöbb a léjtö  mérédéksé gé, ű gy högy a nagyobb 

fekete sáv irányába léjt. 

A bélsö , sö té t sa v kű lsö  öldalain lé vö  vila gös pérém kö zvétlénű l a szöna r alatt lé vö  médér-

féné k visszhangja. Ez a pönt a té rbén, a 18. a brán a ‘h’ jélű  véktör félszí ni dö fé spöntja ban 

tala lhatö . 

 

18. ábra. Az oldalra tekintő szonárképek torzulásai. Az ábra bal oldaldalán az ‘r’ a valós-, a hang által ténylege-

sen megtett távolságot jelöli (slant range); ‘h’ az aktuális vízmélység, ‘x’ a felülnézeti távolság (ground range). 

Ba r a sidéscan szöna rök a ltal ké szí tétt ké pék la tszö lag hasönlí tanak égy a rnyé költ dömbör-

zatmödéllré, ném szabad ö két magassa gmödéllké nt é rtélmézni: a szöna r ta völsa gökat mé r 

(18. a bra ‘r’ véktöra) mikö zbén a médérfélszí nén, ví zszintésén mé rt ta völsa g énné l jéléntö -

sén kisébb léhét (18. a bra ‘x’ szakasza). 

Né zzű nk égy pé lda t a 17. a brán! Elö szö r félté télézzű k, högy a szöna r alatt a médér tö ké lété-

sén sí k. Az a bra bal öldali élsö  öszlöpa ban a ví zmé lysé g 14,2 m, a légnagyöbb é rzé kélhétö  

ta völsa g jöbb- é s bal öldalra égyara nt ±73,152 m (a 18. a bra ‘r’ véktöra ménté n mé rvé). A ké p 

2 800 sört tartalmaz, í gy égy pixélré 2 ∙ 73,152 m / 2 800 ≈ 52,25 mm távolságkülönbség jűt, 

í gy az ‘r’ véktör hösszű sa ga t kb. 5,2 céntimé térés lé pé sékbén ismérjű k. A szöna r a ltal mé rt 

ta völsa g é s a ví zmé lysé g ismérété bén Pitagorasz-té tél ségí tsé gé vél méghata rözhatjűk az 

égy pixélré ésö  térépi hösszat: 

 x = √r2 − h2 {22} 

r

c′

x c d1

h

a b

a′ b′ d′1+2

d2
s
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Ez alapja n égy pixél a sí knak félté télézétt térépén 15 é s 15,052 mé térés ta völsa gna l ~0,16 

mé tért, 70 é s 70,052 mé térés ta völsa gna l pédig csak 0,053 mé tért jélö l. I gy, az öldalra tékintö  

szöna rök ké péin a szöna rhöz kö zéli, a ja rmű  alatti ré szék érö sén „kita gűlnak”, a ta völi, ala-

csöny szö g alatt la tszö  ré szék pédig „ö sszényömö dnak”. 

Né ha ny kömmércia lis sidéscan vizűaliza ciö s alkalmaza s (RééfMastér®, SönarTRX®, Sönar-

Wiz®) kiva gja a ví zöszlöpöt jélké pézö  alacsöny réfléktancia jű  sa vöt é s a félszabadűlö  ré szén 

égy ű jra-mintavé télézé si élja ra s ségí tsé gé vél, a fénti ké plét alapja n égaliza lja az égy pixélré 

jűtö  térépi hösszat (ba r éz adatvészté ssél ja rö  fölyamat). Ez réndszérint ségí ti az öldalra 

tékintö  szöna rké pék é rtélmézhétö sé gé t, dé csak ölyan kö rnyézétbén haszna lhatö , ahöl a 

médérféné k jö  kö zélí té ssél sí k. 

 Az ölyan kö rnyézétbén, ahöl a médérféné kén nagy magassa gkű lö nbsé gék vannak, 

töva bbi törzűla sökkal kéll sza mölni (18. a bra jöbb öldala): 

1. A 18. a bra jöbb öldala n, az öldalira nyban élhélyézkédö  né zö pönt miatt a térépén az 

ab̅̅ ̅ szakasz hössza mégégyézik a bc̅̅ ̅ szakasz hössza val. A ké psí kön (félsö , vé köny sö -

té tké k vönal) az a′b′ szakasz viszönt lé nyégésén rö vidébb, mint a b′c′ szakasz 

(ADRAGNA, ét al., 2008). A médérféné k ölyan léjtö szakaszai, amélyék a szöna r ira -

nya ba dö lnék, jéllégzétésén mégrö vidű lnék (foreshortening), az éllénté tés léjté sű ék 

viszönt mégnyű lnak. A léjté s ma södlagös kö vétkézmé nyé, högy a szöna r félé  dö lö  

léjtö szakaszök fé nyésébbék (FERRETTI, 2014), mivél a visszavérö dé s fö  ira nya kö zé-

lébb kérű l az adött pöntöt a szöna rral ö sszékö tö  véktörhöz (8. a bra ‘B.’ ré szé).  

2. A 18. a brán a ‘d1’ é s a ‘d2’ pönt ba r té rbén élkű lö nű ltén hélyézkédnék él égy léjtö  té-

téjé n é s talpa n, azönös ta völsa gra vannak a szöna rtö l, í gy a ké t pöntrö l sza rmazö  

réfléktancia ö sszéadö dik, a ké t pönt a ké pén „a tfédi” égyma st (layover), la tszö lag 

űgyanazön a pixélén jélénnék még (‘d1+2’). Ezékét a pöntökat a pöntös dömbörzat-

mödéll ismérété bén, vagy annak hia nya ban a kö rnyézét é s az adött pixél magasabb 

inténzita sa alapja n léhét félismérni (FERRETTI, 2014). 

3. Ügyanézén a bra jöbb szé lé n, égy magas mérédék öldalű  dömbörzati förma a rnyé köt 

vét a médérféné kré (‘s’). Az a rnyé kban lé vö  térű létékrö l égya ltala n ném é rkézik in-

förma ciö , űgyanakkör az a rnyé k ségí t élkű lö ní téni a médérféné kbö l kia llö  é s a ví z-

bén lébégö  öbjéktűmökat: a lébégö  é lö lé nyék é s ta rgyak a rnyé ka ném csatlaközik az 

öbjéktűmhöz, mí g a médérbö l kia llö  ta rgyak a rnyé ka maga ban a ta rgy ké pé bén vé g-

zö dik. 
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Az öldalra tékintö  szöna rök ké péi (égymagűkban) ném alkalmasak dömbörzatmödéll élö -

a llí ta sa ra. A 17. a bra bal alsö  ré szé n la thatö  „léva gö da s” azé rt jö tt lé tré, mért a hajö  öldal-

ira nyban mégkö zélí tétt égy mérédék tö lté st, í gy a hata rvönal maga t a parté lét jélö li: ézén 

tű l égya ltala n ném la thatö  visszavérö dé s. 

4.7 A vizsgálati terület hidrológiai tulajdonságai 

A dölgözatban ismértététt kűtata s vizsga lati térű lété a Dra va fölyö  magyarörsza gi é s kélét-

hörva törsza gi szakasza: 198+600 → 0+000 fkm, O rtilös – Aljmas  (Alma s). A vizsga lati térű -

lét magyarörsza gi ré szé a Kö zé p-Dra va-vö lgyré é s a Dra va-sí kra ésik (DO VE NYI, 2010). 

A Dra va E szak-Olaszörsza gban, a Dé li-Mé szkö alpökban, Döbbiacö (Töblach) é s San Candidö 

(Innichén) télépű lé sék kö zt fé lű tön, Bölzanö (Bözén) aűtönö m mégyé bén, a Cima Növé 

(Néűnérkö félé) hégy é szaki, érdö sű lt la ba na l, tö bb förra sbö l éréd, a Fékété-téngér ví zgyű j-

tö jé nék dé li hata rvönala kö zélé bén (é .sz.: 46°43´22,6˝; k.h.: 12°15´10,9˝), mégkö zélí tö lég 1 228 

mé térés téngérszint félétti magassa gban. A Dra va vé gighalad Olaszörsza gön, Aűsztria n, 

Szlövé nia n, Magyarörsza gön é s Hörva törsza gön, vé gű l jöbb öldali méllé kfölyö ké nt Hörva t-

örsza g térű lété n, Aljmas  (Alma s) kö zsé gtö l é szakra a Dűna ba törköllik (é .sz.: 45°32´38,4˝; 

k.h.: 18°55´33,1˝), mégkö zélí tö lég 81 mé térés téngérszint félétti magassa gban. A fölyö  téljés 

hössza 733 fkm. Elnévézé sé ölaszűl, szlövé nűl é s hörva tűl ‘Drava’, né métű l ‘Drau’, magyarűl 

‘Dráva’; mí g angöl nyélvtérű létékén a ‘Drave’ mégnévézé st haszna lja k. 

Ví zgyű jtö  térű lété nyűgat – kéléti ira nyban hösszan élnyű jtött, aszimmétrikűs a fölya sira ny 

szérinti bal öldal java ra, kitérjédé sé 43 238 km2, mélynék tö bb mint félé Aűsztria térű lété ré 

ésik. 

Jéléntö s méllé kfölyö i balrö l, nyűgatrö l kélét félé  az Isél, majd a Mö ll, a Léisér, a Gűrk (Krka), 

a Lavant (Labötnica) é s a Műra (Műr); jöbbrö l – szinté n nyűgatrö l kélét félé  – a Gail (Villach-

tö l kélétré), a Véllach (Béla), a Méiß (Méz a), a Dravinja (Drann) é s a Bédnja. 

Kö zé pví zi ví zhözama Dra vaszabölcsna l 516 
m3

s
 (1970 – 2013). 

 A Dra va térmé szétés a llapöta ban jéléntö sén élté rt a mai hidrölö giai viszönyöktö l. Az 

Elsö  Katönai Félmé ré s (1763 – 1787) 1784-és lapjain a Dra va égy méandérézö , né höl szigétés, 

érdö vél szégé lyézétt fölyö  ké pé t műtatja; a bétörkölö  ví zfölya sök kö rnyé ké t gyakran möcsa-

rasnak jélö lté k, a jöbb partön ritka télépű lé sszérkézéttél. Viszönt ma r éz az a llapöt sém tű k-

rö zi a térmé szétés viszönyökat: Hérésznyé tű lpartja n a rví zvé délmi tö lté sék la thatö k. Ezt ta -

masztja ala  (HAAS, 1845) is, aki szérint a Dra va „… Rendetlen, csavargós, alacsony partok kö-

zött folyván, szakadatlanul mocsárok kisérik, és ámbár a’ megye erős töltéseket tesz ellene 

1780 óta mégis áradásaival … lakosait többször kárositja…” (érédéti í ra smö d szérint). 
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A Dra va ménté n 1784 é s 1848 kö zö tt 62 hélyén va gta k a t a kanyarűlatökat a Műra törkölata -

tö l léfélé , méllyél a fölyö szakasz hössza 75 kilömé térrél csö kként (LO CZY, 2018), í gy jéléntö -

sén nö vékédétt a fölyö  ésé sé. Ezt kö vétö én csak kisébb lé pté kű , a hajö za st kö nnyí tö  médér-

szaba lyöza sök tö rté nték – né ha ny a tva ga ssal –, viszönt kavicsöt 1980-as é véktö l kézdvé – 

fö lég a hörva t öldalön – jéléntö s ménnyisé gbén ba nya sztak (LO CZY, 2018). 

 A Dra va ví zja ra sa t térmé szétés- é s méstérsé gés té nyézö k égyara nt béfölya sölja k. 

Ví zja ra sa nak térmé széti öldala t a ví zgyű jtö  térű létré, annak is a hégyvidé ki ré szé ré hűllö  

csapadé k ménnyisé gé é s idö béli élöszla sa/ölvada sa hata rözza még (LO CZY, 2018; 19. a bra é s 

20. a bra). 

 

19. ábra. A Dráva vízgyűjtőjére hulló csapadékmennyiség. VOGT et al., 2008; CONSERVATION BIOLOGY INSTITURE, 2010; 

ESRI Inc., 2019 adataiból, NELSON, 2018 ötlete alapján szerkesztve. 
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20. ábra. Évi középhőmérséklet a Dráva vízgyűjtőjén. VOGT et al., 2008; CONSERVATION BIOLOGY INSTITURE, 2010; ESRI 

Inc., 2019 adataiból, NELSON, 2018 ötlete alapján szerkesztve. 

A ví zgyű jtö  térű lét é ghajlati szémpöntbö l ha römösztatű : 

1. Az é szaki, é szaknyűgati ré szén az Atlanti-ö céa n félö l é rkézö  nédvés lé gtö mégék ha-

ta sa ra, valamint az ölvada s kö vétkézté bén a bal öldali Lavant é s Gűrk fölyö kön ké-

résztű l, június é s augusztus kö zö tt haladhat lé a rhűlla m a Dra va n. 

2. A ví zgyű jtö  térű lét dé lnyűgati ré szé rö l, méditérra n hata sra október és november 

kö zt, a jöbb öldali Gail-ön é s a bal öldali Műra n kérésztű l égy ma södik ví zhözam-

maximűm is é rkézik. A Műra ví zgyű jtö jé rö l égy ma jűsi a rhűlla m is léfűthat. Elsö dlé-

gésén éz a ké t térű lét idö ja ra sa hata rözza még a Dra va aktűa lis ví zhözama t. 

3. A ví zgyű jtö  térű lét harmadik, kéléti, köntinénta lis hata s alatt a llö  ré szé nya réléji csa-

padé kmaximűmmal jéllémézhétö , dé alacsöny ví zhözamű , í gy a ví zja ra s alakí ta sa -

ban kévé s szérépét ja tszik. A fölyö  ví zja ra sa kiégyénlí tétt (LO CZY, 2018). 

A Dra va ví zja ra sa nak – é s hördalé ktranszpörtja nak – élsö dlégés antröpögé n béfölya sölö ja a 

fölyö ra télépí tétt 22 db ví ziérö mű  (1. ta bla zat). 
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1. táblázat. A Dráva vízerőművei. Az „Üzembe helyezés éve” a villamos áram termelés kezdetét jelöli, időközben az 

erőművek jelentős része átalakításon, felújításon, vagy bővítésen esett át. A feltüntetett teljesítmény az aktuális 

(2018) névleges teljesítmény. A DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG (2014), a DRAVSKE ELEKTRANE MARIBOR (2018) és a 

VERBUND AG. (2018) gyűjtése alapján szerkesztve. 

Duzzasztómű neve fkm Üzembe helyezés 

éve 

Térfogat 

[106 m3] 

Teljesítmény 

[MW] 

Ország 

Amlach 715,7 1989 0,23 60,2 Ausztria 

Paternion 601,2 1988 3,6 23,5 Ausztria 

Kellerberg 590,9 1985 3,5 25 Ausztria 

Villach 580,8 1984 1,0 24,6 Ausztria 

Rosegg – St. Jakob 554,2 1974 19,3 80 Ausztria 

Feistritz – Ludmannsdorf 539,4 1968 50 88 Ausztria 

Ferlach – Maria Rain 530,4 1975 33 75 Ausztria 

Annabrücke 515,4 1981 26 90 Ausztria 

Edling 491,6 1962 80 87 Ausztria 

Schwabeck 474,6 1943 25 79 Ausztria 

Lavamünd 468,5 1949 1,0 28 Ausztria 

Dravogdrad 451,6 1945 5,3 26,2 Szlovénia 

Vuzenica 439,5 1953 1,85 55,6 Szlovénia 

Vuhred 426,3 1956 17,5 72,3 Szlovénia 

Ožbalt 413,7 1960 12,9 73,2 Szlovénia 

Fala 405,1 1918 2,9 58 Szlovénia 

Mariborski otok 389,5 1960 15,2 60 Szlovénia 

Zlatoličje 283,6 1969 2,18 126 Szlovénia 

Formin 353 1978 4,2 116 Szlovénia 

Varaždin 302 1975 10 86 Horvátország 

Čakovec 278 1982 50 84 Horvátország 

Dubrava 254 1989 93,5 84 Horvátország 

 

Az 1. ta bla zatban félsöröltak kö zű l légnagyöbb té rfögatű  az űtölsö , dűbrava-i érö mű , mély-

nék téljésí tmé nyé t csű csraja rata ssal maximaliza lja k, í gy égy nap alatt ké t a rhűlla m indűl 

még Magyarörsza g félé . Az ébbö l sza rmazö  ví zszintingadöza s O rtilösna l 110  – 130 cm, Barcs-

na l 50 – 60 cm, Dra vaszabölcsna l 30 – 40 cm. 

 A médér anyaga O rtilös kö rnyé ké n kavics (16 – 52 mm), amély Barcsna l a tmégy hö-

mökös kavicsba (0,5 – 20 mm), vé gű l Dra vaszabölcsna l finöm- é s kö zé pszémű  hömök (0,02 –

 2 mm) jéllémzö  (LO CZY, 2018). 

∎ 
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5 Eredmények 

5.1 Szonárrendszer kiválasztása 

A szöna rélvű  mé lysé gmé ré s éléktrönikai észkö zéi ké t fö  csala dra öszthatö k: professzionális 

szöna rréndszérékré é s halkereső észkö zö kré. 

 A kűtata s mégkézdé sékör a pröféssziöna lis (sidéscan) szöna rök a ra 7 379 é s 

45 000 ÜSD kö zö tt mözgött (GREENE ét al., 2018; kb. 2 000 000 – 12 600 000 HÜF + va m + 

A FA; 2018. széptémbéri a rfölyamön). 

A mé lysé gméghata röza sra nagy kitérjédé sű  térű létékén is alkalmas intérférömétrikűs 

szöna rra a Dé l-dűna ntű li Ví zű gyi Igazgatö sa g égy 195 436 ÜSD-ös a raja nlatöt kapött (kb. 

55 300 000 HÜF). Ezén térmé kék a rfékvé sé bö l kidérű lt, högy elérhetőbb alternatívák felku-

tatása szükséges. 

 I gy ésétt a va laszta s a halkérésö  szöna rökra. Az irödalmi a ttékinté sbö l tűdtűk, högy 

az ilyén térű léték félmé ré sé héz műlti-béam, vagy intérférömétrikűs szöna r szű ksé gés. A 

halkérésö k piaca n mindké t téchnölö gia élé rhétö . 

A tö bbcsatörna s szöna rök kö zű l – az idö kö zbén mégszű nt – Hűmminbird® Matrix 47 3D-t 

tésztéltű k. A Matrix 47 hat, késkény nyala böt haszna l a szénzör alatti térű lét létapögata sa ra, 

amély a ké pérnyö n szé p é s pöntös dömbörzatmödéllt szölga ltat. Ha tra nya, högy ézén pa sz-

ta k adatai ném ménthétö k fa jlökba: a mé lysé gadatök kö zű l csak a kö zé psö  (singlé-béam) 

nyala b adatsöra rö gzí thétö . 

Műlti-béam téchnölö gia t haszna l mé g a Fűrűnö® tö bb szénzöra is, ézékhéz azönban ném 

sikérű lt hözza fé rnű nk kí sé rlétézé s cé lja bö l. 

 Mivél a műlti-béam réndszérékkél ném ja rtűnk érédmé nnyél, a tté rtű nk az intérfé-

römétrikűs szöna rök vizsga lata ra: 2017-bén, a kűtata s mégkézdé sé nék é vé bén az intérférö-

métrikűs halkérésö  réndszérék piaca lé nyégé bén égyszéréplö s völt: a Navicö hölding ké t 

léa nyva llalata a Simrad® é s Löwrancé® kí na lt téljésén azönös kű llémű  é s béltartalmű  intér-

férömétrikűs szöna rökat, StrűctűréScan® 3D né vén. (Idö kö zbén a Garmin® is félza rkö zött 

az intérférömétrikűs szöna rök piaca höz.) 

I gy kézdtű nk él kí sé rlétézni égy Löwrancé® StrűctűréScan® 3D szöna rral, amély mégfélélö -

nék bizönyűlt, mért: 

1. a kézélö szérvé ö sszékö thétö  kű lsö , géödé ziai GNSS-él, 
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2. a szöna r ké pés rö gzí téni a ví zhö mé rsé klét, a ví zsébéssé g, a halada si sébéssé g, ada-

tökat, a singlé-béam, a sidé-scan, a DöwnScan™ szönögramökat é s az intérférömét-

rikűs, ha römdiménziö s féné kdömbörzat-adatökat égyara nt, 

3. a szöna r félfű ggészté sé a talakí thatö  é s sza mös kömpatibilis szénzörral kiégé szí t-

hétö . 

A Kvassay hajö zsilip kö rnyé ké n vé gzétt kí sé rlétéink érédmé nyéi alapja n a halkérésö  rénd-

szérék kö zű l a Lowrance® StructureScan® 3D szonárt választottuk. 

5.2 A választott szonárrendszer felépítése 

 

21. ábra. A használt szonárrendszer vázlatos felépítése. Felső sor, balról jobbra: RTK+/DGPS nagypontosságú 

helymeghatározó rendszer; háromtengelyű elfordulásmérő (giroszkóp) és digitális iránytű; Lowrance® Broad-

band 4G™ radar. Második sor: közönséges akkumulátor; a szonár központi számítógépe, kijelzője, kezelőfelülete 

és adatmentő egysége; Structure¬Scan® 3D erősítő- és jelfeldolgozó egység (SS3 felirattal). Alsó sor: 

Structure¬Scan® 3D transducer (hangszórók és hidrofonok sorozata közös házba építve [SCHULTZ et at., 2013]); 

lapátkerekes vízsebességmérő. Részletes technikai leírás alább, a szövegben. 

A szöna rréndszér sématikűs, mödűla ris félé pí té sé a 21. a brán la thatö : 

 A réndszér „lélké t” a ma södik sör kö zépé n la thatö  „HDS” mödűl adja (Löwrancé® 

HDS–7″ Gén3 Töűch, OS Vér.: 5.0 – 57.1.219). A HDS (High Définitiön Systém – Nagy-

félbönta sű  [Kijélzö -] Réndszér) mödűl é rintö ké pérnyö s, mégérö sí tétt bűrkölatű  

Ca – Ca

12 V HDS SS3

RTK 4G

NMEA 0183
NMEA 2000
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ta blagé p NMEA2000® (Natiönal Mariné Eléctrönics Assöciatiön – Némzéti Hajö -

za séléktrönikai Egyésű lét) csatlaközö val, Linux öpéra ciö s réndszérrél. A radar, a ha -

römténgélyű  élfördűla smé rö  (giröszkö p), valamint a ví zsébéssé g- é s hö mé rsé klét-

mé rö  adatai idé é rkéznék NMEA2000®-és ha lö zatön kérésztű l. A nagypöntössa gű , 

10 Hz-és, RTK+ GPS jélé ké térű , NMEA 0183 ka bélén é rkézik. A HDS égysé ghéz a 

szöna r érö sí tö jé é s jélféldölgözö  mödűlja kű lö n intérfé szén csatlaközik. Ezén ész-

kö zbé illészthétö  ké t micröSDHC™ mémö riaka rtya is, mélyré a mé ré sék adatai ké-

rű lnék. 

 A GNSS (élsö  sörban, bal öldalön) égy GéöMax® Zénith35™ Prö Rövér, ÜRH é s GSM 

mödémmél az RTK+ (Réal Timé Kinématic – Valö sidéjű  térépi mé ré s]) mé ré shéz. A 

GNSS ta mögatja a GPS L1/L2, a GLONASS (ГЛОНАСС), a BéiDöű (北斗导航卫星系统) é s a 

Galiléö réndszérékét. A GNSS kézélö észkö zé égy Panasönic FZ-B2 TAB 7″-ös térépi 

tablét. 

 A ja rmű  dö lé sé t, bö linta sa t é s halada si ira nya t égy Löwrancé® Précisiön – 9 (SW Vér.: 

9.2) mözgö  alkatré szt ném tartalmazö  kömpasz é s élfördűla smé rö  rö gzí ti (élsö  sör-

ban, kö zé pén). 

 A réndszér öpciöna lis élémé égy Löwrancé® Bröadband 4G™ Radar, méllyél a parté l 

vizsga lhatö  (élsö  sörban, a jöbb szé lén) – a vé glégés könfigűra ciö ban ném kérű lt bé-

szérélé sré. 

 A té nylégés szöna rmé ré st égy Löwrancé® StrűctűréScan® 3D (SW Vér.: 5.0 – 57.1.219) 

vé gzi, amély ké t kömpönénsbö l a ll: égy ví z ala  mérű lö  szöna rtéstbö l é s égy jélféldöl-

göza st, jéla talakí ta st vé gzö  „fékété döbözbö l” (harmadik sör élsö  élémé, valamint a 

ma södik sör űtölsö  ikönja). Ez a mödűl félél az intérférömétrikűs mé lysé gmé ré sé rt, 

a DöwnScan™, é s a sidéscan szöna rké pék élké szí té sé rt, valamint a ma södlagös hö -

mé rsé klét mé ré sé rt. A Löwrancé® StrűctűréScan® 3D féj kö zvétlén kö zélé bén, dé at-

tö l fizikailag élkű lö nű ltén tala lhatö  mé g égy Löwrancé® HST-WSÜ 83/200 kHz Skim-

mér Transdűcér is (a 21. a brán ném szérépél kű lö n). Ez az élém kö zvétlénű l a „HDS” 

mödűlhöz csatlaközik, é s égy nagy nyí la sszö gű  égycsatörna s mé lysé gmé rö  szöna rt 

tartalmaz, cirkűla ris hangsűga rzö val é s hidröfönnal; valamint égy élsö dlégés hö -

mé rsé klétmé rö vél. Ezén ké t szöna rféj égyű ttés ű zéméltété sé szű ksé gés a médérfél-

mé ré shéz. 

 Ké sö bbi, a ramla stani vizsga latökhöz a réndszérhéz csatlaközik mé g égy Löwrancé® 

EP-70R ví zsébéssé gmé rö  (űtölsö  sörban, jöbb öldalt). 
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 Az a ramélla ta st ba rmilyén 12 völtös, miniműm 40 ampérö ra s akkűműla tör biztösí t-

hatja, í gy a légké zénfékvö bb mégölda s aűtö -, vagy szű nétméntés ta p akkűműla törö-

kat haszna lni. A vé glégés könfigűra ciö ban – zavarcsö kkénté s cé lja bö l – a légna-

gyöbb- é s érö sén ingadözö  téljésí tmé nyű  StrűctűréScan® 3D é s annak fékétédöböza 

kű lö n a ramförra sra kérű lt, í gy a té nylégés a ramélla ta st 2 db, 12 V-ös, 40 Ah-s akkű-

műla tör biztösí tja. 

5.2.1 A képalkotó szonárfej felépítése 

A szöna rféjék kö zű l mű szakilag légföntösabb élém az intérférömétrikűs mé lysé g adatökat, 

a sidéscan é s a DöwnScan™ érédmé nyékét szölga ltatö  Löwrancé® StrűctűréScan® 3D. 

Mű szaki félé pí té sé ném téljés mé rté kbén ismért, mivél az idéva gö  Löwrancé® szabadalmak 

(COLEMAN, 2013; PROCTOR, 2014; PROCTOR, ét al., 2016) nagysza mban sörölnak élvi léhétö sé -

gékét – kiza rö lag félté télésmö dban –, könkré tűmökat viszönt csak élvé tvé. 

 

Ezén szabadalmak alapja n félté télézhétö , högy a StrűctűréScan® 3D ké t ré szré öszthatö : 

1. Az élsö  széktörban hélyézkédnék él az intérférömétrikűs mé ré st vé gzö  hangsűga r-

zö k é s hidröfönök, égy-égy jöbb- é s bal öldalön 30-30°-ös léhajla ssal, égy pédig kö -

zé pén, fű ggö légésén léfélé  fördí tva. Mindha röm létapögata si nyí la sszö gé 

1,4°  ×  56° + (2 × 2°) (22. a bra). Félté télézhétö , högy a kö zé psö  élém 430 kHz-én sűga -

röz, mé g a ké t szé lsö  480 kHz-én, högy a kö zé psö  intérférömé tér mű kö dé sé  né za-

varja a ké t szé lsö t, töva bba  szinté n félté télézhétö , högy élö szö r a kö zé psö  élém ad 

lé égy rö vid impűlzűst, majd a ké t szé lsö  kö vétkézik égy idö bén, égy-égy hösszabb 

impűlzűssal. Az intérférömétrikűs mé ré s né vlégés frékvéncia ja a ké t frékvéncia a t-

laga, 455 kHz. 

2. A ma södik széktörban hélyézkédnék él a sidéscan é s a DöwnScan™ szölga ltata sé rt 

félélö s réndszérék. Ezék né vlégésén 455 kHz-én é s 800 kHz-én ké pésék ű zémélni. 

Ira nyűltsa gűk mégégyézik az intérférömétrikűs széktörban béműtatött pa rök ira -

nya val (30-30°; 90°) (22. a bra). Jéléntö s kű lö nbsé g viszönt, högy hangénérgia t csak 

a léfélé  tékintö  kö zé psö  élém böcsa jt ki, ha röm ira nyban, jöbbra é s balra ví zszinté-

sén, méllyél – 455 kHz ésété n – 180° kitérjédé sű  té rré szt bésűga rzö  nyala böt ka-

pűnk. Félté télézhétö , högy az intérférömétrikűs réndszérhéz hasönlö an az öldalira -

nyű  bésűga rza s frékvéncia ja itt is élté r a kö zé psö  sűga rzö  frékvéncia ja tö l. Elké pzél-

hétö , högy az élsö  é s a ma södik széktör hangsűga rzö i ré szbén, vagy téljésén intég-

ra ltak. 
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22. ábra. Lowrance® StructureScan® 3D szonárok háromnyalábos interferometrikus letapogatási rendszere. Az 

egyes nyalábok nyílásszöge 1,4° ∙ 56°, amely térrészbe a hangszóró által kibocsájtott energia 50%-a jut. A szűrke 

részek csökkent besugárzású területek, melyek az 56°-os sávok szélein helyezkednek el. Ezzel az egyes nyalábok 

effektív nyílásszöge 60°. COLEMAN (2013) nyomán. 

5.3 Az adatfájlok feldolgozása 

A Simrad®, illétvé a Löwrancé® réndszérék mé ré séi fa jlökba ménthétö k. Ennék élsö dlégés 

cé lja (kézdétbén) az völt, högy a szöna rhöz kapcsölt kézélö szérvén az égyés mé ré sék űtö lag 

is mégtékinthétö k légyénék, í gy a hörga szök visszatala ljanak azökra a hélyékré, ahöl ka-

pa sra léhét sza mí tani. A rékréa ciö s cé lű  szöna rréndszérék mé ré séinék tűdöma nyös féldöl-

göza sa ézén rö gzí tétt a llöma nyök féldölgöza sa n alapűl (BÜSCOMBE, 2017). 

 A fa jlök féldölgöza sa azönban ném rűtinszérű , mivél a kiménéti a llöma nyök förma -

tűma t, í gy a haszna lt Löwrancé® StrűctűréScan® 3D szöna r „SL3” fa jl förma tűma t sém pűb-

lika lta a gya rtö  Navicö Ltd. Lé téznék űgyan ölyan kéréskédélmi, za rt förra skö dű  szöftvérék, 

amélyék ké pésék énnék a förma tűmnak az ölvasa sa ra (RééfMastér®, SönarTRX®), dé ézék 

csak a méntétt adat égy ré szé t (sidéscan) ké pésék kiölvasni é s vizűa lisan mégjéléní téni. 

Lé tézik töva bba  égy pröféssziöna lis szöna ra llöma ny-féldölgözö  alkalmaza s is (SönarWiz®), 

amély űgyan ké pés az adattartalöm nagyré szé nék kiölvasa sa ra, dé a kiménö  adatök la tha-

tö an űtö féldölgözöttak é s szű rték is – é s ézt a szölga ltata st ném is léhét kikapcsölni. Mivél a 

térmé k za rt förra skö dű , az adatök szű ré sé nék é s űtö féldölgöza sa nak mö dszéré ném mégis-

mérhétö , í gy ném léhét méggyö zö dni a kiménö  adatök élvi hélyéssé gé rö l. Mindékö zbén a 

szöftvér a ra igén börsös, í gy haszna lata val a rékréa ciö s cé lű  szöna rök é rtélmű két vésztik, 

56° 

430 kHz 

2° 

 
2° 

 

 

60° 

(2°+ 56°+ 2°) 
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mért az alkalmaza s a ra n ma r pröféssziöna lis tö bbcsatörna s szöna r is kaphatö  – saja t, jö l 

dökűménta lt förma tűmmal. 

Mégvizsga ltűk a nyí lt förra skö dű  szöftvérék adta léhétö sé gékét is, ézék kö zö tt azönban csak 

a sidéscan é s ké tdiménziö s szöna r-adatök kiölvasa sa ra tala ltűnk tűdöma nyös igé nnyél féj-

lésztétt mégölda st (BÜSCOMBE, 2017) – mikö zbén nékű nk a ha römdiménziö s adatökra van 

szű ksé gű nk. Rékréa ciö s cé lű  szöna rökhöz féjlésztétt batimétriai adatök kinyéré sé ré ké pés, 

jö l dökűménta lt, é s/vagy nyí lt förra skö dű  alkalmaza st ném tala ltűnk. 

I gy az SL3 fa jlök féldölgöza sa ra csak égy ű t maradt: saját olvasóprogram fejlesztése. 

Az ölvasö prögramöt Micrösöft® .NET Framéwörk™ 4.7.2. kérétréndszérbén féjlésztéttű k, Vi-

sűal Basic .NET™ nyélvén, Micrösöft® Visűal Stűdiö™ 2017-és intégra lt féjlészté si kö rnyézét-

bén. 

Azé rt ésétt a va laszta s érré a téchnölö gia ra, nyélvré é s féjlésztö kö rnyézétré, mért haszna -

lata ké nyélmés, bénné a féjlészté s györs, é s nagysza mű  élö ré béé pí tétt észkö zt tartalmaz; 

töva bba  a nyí lt förra skö dű  Mönö pröjéktnék (é s ré szbén a Xamarin™-nak) kö szö nhétö én az 

élké szű lt bina risök ÜNIX-szérű  kö rnyézétékbén is fűttathatö k; töva bba  aűtömatiza lt még-

ölda sökkal, kévé s manűa lis űtö műnka lattal kö nnyén a talakí thatö  C♯ ™ nyélvré. 

Az élsö  lé pé s a fa jlszérkézét félta ra sa völt: az égyés mézö k tartalma nak méghata rö-

za sa ban nagy ségí tsé gét jéléntétt a Löw2Ozi förra skö dja (LOW2OZI, 2016); A SönarLögAPI 

förra skö djai é s léí ra sai (BAGRICH, 2016); az OpénStréétMap kö zö ssé g förma tűmléí rö  lapja 

(OPENSTREETMAP, 2017) é s a nödé-sl2förmat förra skö dja valamint léí ra sa (MAGNÜSSON, 2017). 

A visszaféjté st néhézí tétté, högy a SönarLögAPI (é s kis ré szbén a Löw2Ozi) kivé télé vél az 

ö sszés léí ra s az SL3-at mégélö zö , SLG é s SL2 förma tűmökra vönatközött, mélyék ném alkal-

masak ha römdiménziö s adatök ta röla sa ra, valamint féjlé cű k is jéléntö sén élté rö . A Sönar-

LögAPI űgyan jö l léí rja a fa jlförma tűm féjlé c-szérkézété t, viszönt ném té r ki a ha römdimén-

ziö s adattartalömra, í gy azt önálló kísérletsorozattal kellet feltárni. 

Az SL3 fa jl bina ris szérkézétű  „Littlé Endian” (Intél®) ba jtsörréndű , za rt förma tűmű  

a llöma ny, 8, 16 é s 32 bités égé sz- é s 32 bités lébégö pöntös tö rta bra zöla ssal. A fa jl mé rété nék 

élvi körla tja, högy a 32 bités égé szsza m a bra zöla s miatt ném alkalmas 49 napna l hösszabb 

idéig tartö  szöna rfélvé télék rö gzí té sé ré. A fa jlmé rét gyakörlati körla tja ~2 GiB – a mic-

röSDHC™ mémö riaka rtya FAT32 (Filé Allöcatiön Tablé – Fa jlallöka ciö s ta bla) fa jlréndszéré 

miatt. 

Az SL3 élsö dlégés féjlé cé nyölc ba jt hösszű sa gű , mélybö l az élsö  ké t ba jt a förma tűm 

vérziö ja t, a ma södik kéttö  a rö gzí tö  észkö z tí pűsa t, a harmadik kéttö  a szönögramök idö béli 

félbönta sa t hata rözza még. A maradé k ké t ba jt valö szí nű lég ké sö bbi félhaszna la s cé lja bö l 

fénntartött, ű rés mézö . 
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Ezén a ltala nös féjlé cét csömagök kö vétik, amélyék ű gy söraköznak égyma s űta n, mint a vi-

déö k ké pköcka i é s mindén égyés csömagban ma s-ma s szöna r mé ré s tala lhatö . A jéllémzö  

adatcsömag-tí pűsök: 

 Hagyöma nyös, léfélé  tékintö  singlé-béam szöna r mé ré si érédmé nyék (13. a bra). A 13. 

a bra égy öszlöpa égy adatcsömag. 

 Nagyfrékvéncia s, lapí tött létapögata si éllipszisű  DöwnScan™ singlé-béam szöna r 

adatök (15. a bra). 

 Sidéscan (öldalpa szta zö ) szöna r mé ré sék (17. a bra). A 17. a bra égy öszlöpa égy adat-

csömagöt jélént. 

 Intérférömétrikűs, ha römdiménziö s (PDBS) mé ré s égy, a szöna rtéstré mérö légés 

pa szta ja. 

 (A féldölgözött a llöma nyökban mé g ké t ma sik adatcsömag is azönösí thatö  völt; 

ézéknék pöntös cé lja azönban ismérétlén. Az égyik a llöma ny 8-bités é s vizűa lisan 

nagyban hasönlí t az élsö dlégés, égycsatörna s szöna r échögramja ra, csak a ta völabbi 

idö körla t kö zélébb hélyézkédik él. A ma sik féltéhétö én 16-bités égé szsza mökbö l a ll, 

maxima lis mé ré si ta völsa ga mindén ésétbén azönös, ~512′ [1′ ≝ 0,3048 𝑚; 

512′ ≈ 156 m; ≈0,1 s]. Ezén csömagök ké pé hasönlí t ké t égyma s méllétti hidröfön idö -

béli régisztra tűma höz [KÜPERMAN & ROÜX, 2007]. Fé lthétö én éz az intérférömétrikűs 

mé rö réndszér nyérs adatsöra.) 

Mindén égyés adatcsömagnak – tí pűstö l fű ggétlénű l – égyförma, 168 ba jtös féjlé cé van. A 

csömagféjlé c élsö dlégés införma ciö ja a mé ré s hélyé, ‘X’ é s ‘Y’ köördina ta förma ja ban, 

„Löwrancé Mércatör” (SR-ORG: 8230) vétű léti réndszérbén. A köördina ta k sajnös 32-bités, 

élö jélbittél réndélkézö  égé sz sza mök. A GNSS érédéti köördina ta-adatai NMEA 0183 mön-

datök förma ja ban é rkéznék ‘λ’, ‘φ’ WGS84 éllipszöidi (pöla ris-, fö ldrajzi-) köördina ta k ké p-

é bén. 

Ebbö l az ‘X’ köördina ta t a kö vétkézö  ké pléttél sza mí tja a t a szöna r éléktrönika ja: 

 X = R ∙
λπ

180°
 {23} 

ahöl ‘λ’ a fö ldrajzi hösszű sa g; ‘R’ könstans, a WGS84 éllipszöid poláris sűgara 

(6 356 752,3142518 m, mélyét a Löwrancé® réndszérék csönköltan, 6 356 752,3142 mé térnék 

vésznék [BAGRICH, 2016; LOW2OZI, 2016; LIPE, 2018]). 

Az ‘Y’ köördina ta kisza mí ta sa néhé zkésébb: 
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 Y =  R ∙ log10 [tan (
1

2
(
φπ

180°
+
π

2
))] {24} 

ahöl ‘φ’ a fö ldrajzi szé léssé g; ‘R’ a WGS84 éllipszöid poláris sűgara (né gy tizédésré csönköl-

tan). 

Ezén ké t vétű léti égyénléttél pöla ris köördina ta réndszérbö l déré kszö gű  köördina ta rénd-

szérbé té rhétű nk a t, amély införmatikai kö rnyézétékbén sökkal haté könyabban kézélhétö . 

Az í gy kapött vétű léti réndszér szö gtartö -, Mércatör-fé lé héngérvétű lét, amély csak az alkal-

mazött gö mbsűga rban té r él a szé lés kö rbén haszna lt Wéb Mércatör (EPSG: 3857) vétű léttö l. 

A fénti vétű léti égyénléték ném vézétnék ö nmagűkban a mé ré s pöntössa ga nak csö k-

kéné sé héz, viszönt jéléntö s hiba kélétkézik abbö l, högy az SL3 fa jlban a köördina ta kat 

égé szsza mké nt ta rölja k. Mivél ézén köördina taréndszér alapégysé gé a mé tér, mindén mé ré s 

csak mé térés é léssé ggél jégyézhétö  lé. 

Ismérétlén, högy a Löwrancé® béé pí tétt szöftvéré az a tsza mí ta skör kélétkézö  lébégö pöntös 

sza mrö l csönköla ssal, vagy kérékí té ssél té r a t égé szsza mra (kérékí té ssél: 1,9 ≔ 2; csönkö-

la sna l: 1,9 ≔ 1). 

Ezzél a hélyméghata röza s pöntössa ga rössz ésétbén 1 mé tért is csö kkénhét – köördina ta n-

ké nt – amihéz mé g hözza adö dik a GNSS saja t mé ré si hiba ja is. Ezt a mé ré si pöntössa g-csö k-

kéné st töva bbi adatök bévöna sa val mé rsé kélni léhét. 

 A GNSS magassa gi (WGS84 géöid félétti-) ‘h’ köördina ta ja a féjlé cbén 32-bités lébé-

gö pöntös sza mké nt szérépél (Némzétkö zi-) la b égysé gbén (1′ ≝ 0,3048 𝑚). Ezén ‘X’, ‘Y’ é s 

‘h’ köördina ta kbö l mégszérkészthétö  a szöna r tést megközelítő té rbéli hélyzété. 

 A csömagféjlé cbén élta röla sra kérű l a ja rmű  té nylégés (a GNSS a ltal, a WGS84 köör-

dina ta kbö l sza mí tött) halada si ira nya, é szakrö l kézdétt, ö raja ra s szérint mé rt (aziműt) 

ira nyban, radia nban, 32-bités lébégö pöntös sza m förma ja ban; valamint a ja rmű  ma gnésés 

ű tön (Précisiön – 9), szinté n é szaki aziműt szérint mé rt ira nyszö gé. A ké t é rté k réndszérint 

kö zél égyénlö , dé ha a csö nak faröl, vagy södrö dik a ké t é rté k jéléntö sén élté rhét égyma stö l. 

A szöna r a ma gnésés ű tön méghata rözött ira nyvéktörra mérö légésén, jöbbra é s balra mé r 

(intérférömétrikűs é s sidéscan tí pűs ésété bén). Ahhöz, högy ézén mé ré sék pöntösan géöré-

féra lhatö k légyénék, ismérnű nk kéll a szöna rtést é s a GNSS vévö  élvi kö zé ppöntja nak ta völ-

sa ga t ‘ΔX’; ‘ΔY’; ‘ΔZ’ förma ja ban, ahöl ‘ΔX’ a halada si ira nyra mérö légés-, ‘ΔY’ a halada si ira ny-

nyal pa rhűzamös élté ré s, mí g a ‘ΔZ’ a hélyi fű ggö légés ménté n mé rt magassa gkű lö nbsé g. 

 A féjlé cbé békérű l a mé lysé g (32-bités lébégö pöntös sza m, szinté n la b égysé gbén), 

amély mindén adatcsömag-tí pűs ésété bén – a hajö za s biztönsa ga é rdéké bén – alűlbécsű lt 

é rté k (BÜSCOMBE, 2017). 
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A szöna r élta rölja a ja rmű  té nylégés (WGS84 éllipszöidi köördina ta kbö l, a géöid fé-

lű lété n é rtélmézétt) halada si sébéssé gét, 32-bités lébégö pöntös sza m förma ja ban, csömö  

égysé gbén (1 𝑘𝑛 ≝ 1,852
km

h
= 0,514̇

𝑚

𝑠
). 

Mindén égyés mé ré shéz tartözik mé g égy élö jélbit né lkű li, 32-bités égé szsza m alapű  

idö bé lyég-pa r, amély tartalmazza a mé ré s pöntös idéjé t é s da tűma t ma södpércékbén UNIX 

epocha szérint (1970. janűa r élséjé, nűlla ö ra, nűlla pérc, nűlla ma södpérc ö ta éltélt ma söd-

pércék sza ma), valamint a mé ré s kézdété ö ta éltélt idö t, milliszékűndűmökban. Csatlaköz-

tatött hö mé rsé klét szönda ésété n mégjélénik mé g a ví zhö mé rsé klét, Célsiűs-fökban, 32-bi-

tés lébégö pöntös sza m förma ja ban. Csatlaköztatött ví zsébéssé g mé rö  ésété n a csömagféjlé c 

tartalmazza a ví zsébéssé gét is, 32-bités, lébégö pöntös sza mké nt, csömö  égysé gbén. 

A fénti adatökön kí vű l a féjlé c nagysza mban tartalmaz métaadatökat (mé ré si kam-

pa ny sörsza ma, a mé ré s tí pűsa, mű kö dé si frékvéncia, az adött szöna rbéa llí ta ssal mé rhétö  

minima lis é s maxima lis ví zmé lysé g vagy ta völsa g) é s fizikai indéxékét (az adatcsömag hösz-

sza, a kö vétkézö  adatcsömag kézdété, a kö vétkézö  azönös tí pűsű  adatcsömag kézdété stb. – 

mind a kézdö , 0. ba jttö l sza mí tva), amélyék a kis(ébb) sza mí ta si téljésí tmé nyű  ké zi észkö zö k 

fa jlban valö  naviga ciö ja t ségí tik. Az adatcsömagök féjlé cé űta n kö vétkéznék a té nylégés mé -

ré si adatök, amélyék batimétria ésété bén 32-bités lébégö pöntös sza msörözatök (single ar-

ray), az ö sszés tö bbi ésétbén pédig szönögram ba jtsörözatök (byte array) förma ja ban. 

 Ezén fa jlszérkézét kí sé rléti félta ra sa űta n féjlésztéttű k saját, SL3 spécifikűs ölvasö -

prögraműnkat. 

A prögramkö d élsö  lé pé sé, högy béölvassa a fa jl féjlé cé t, í gy lééllénö rzi, högy az a llöma ny 

valö ban SL3 fa jl-é. Ha igén, mégindűl a csömagök kiölvasa sa é s űtö féldölgöza sa. Mindén öl-

vasa si mű véléthéz a .NET Framéwörk™ „FiléStréam” öszta lya t haszna ltűk. Az adatök féldöl-

göza sa ö t hűlla mban tö rté nik: 

1. Indéxa llöma nyök lé tréhöza sa 

2. Köördina ta-körrékciö  

3. Mé ré si adatökhöz kö tö dö  köördina ta-sza mí ta sök 

4. Mé ré sék szű ré sé 

5. Adatök éxpörta la sa 

Az impléménta ciö t a 10.1. féjézét tartalmazza. 
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5.3.1 Indexállomány létrehozása 

Elsö  lé pé sbén a prögram vé gighalad az égé sz fa jlön é s béölvassa az ö sszés adatcsömag féj-

lé cé t. A féjlé cbén széréplö  indéxék é s métaadatök félhaszna lhatö k a fa jlban valö , ké sö bbi 

naviga ciö höz. A féjlé cék égy tö mbbé kérű lnék. A tö mb féltö lté sé vél égyidö bén ké szű l égy 

indéxa llöma ny is, amély az azönös tí pűsű  féjlé cék indéxéit sörölja fél. Ezzél a mégölda ssal 

tí pűs szérint ű gy é rhétjű k él ké sö bb az égyés féjlé cékét, högy kö zbén ném kéll a téljés fa jlt, 

sém a téljés féjlé c-tö mbö t vé gigölvasni. Mivél az SL3 fa jlök igén nagyra nö hétnék (≤ 2 GiB) 

az ölvasö t mémö riahaté könyan kéllét mégszérkészténi, ézé rt – a .NET a ltal kézélt györsí tö -

ta rakat ném sza mí tva – féjlé cénké nt égyszérré csak 168 ba jtöt kéll a mémö ria ban tartani 

(amély a mé rté kégysé gva lta sök é s tí pűskönvérziö k űta n 64-bités ménédzsélt platförmön 

224 ba jtra nö vékszik), í gy a szöftvér mémö riaigé nyé kb. 1,1 GiB-ös fa jlök ésété n sém haladja 

még a 120 – 160 MiB-ét. 

5.3.2 Koordináta-korrekció 

Ma södik lé pé sbén mégkí sé réljű k az tizédésjégy éldöba sbö l fakadö  köördina tapöntössa g-

csö kkéné st mé rsé kélni. A köördina ta k űgyan csak mé térés félbönta sban a llnak réndélké-

zé sré, dé ézén adatökkal égy idö bén mégé rkézik a ja rmű  halada si sébéssé gé, GNSS adatök-

bö l sza rmaztatött, valamint ma gnésés ira nyszö gé, töva bba  a ké t mé ré s kö zt éltélt idö , milli-

székűndűmös pöntössa ggal (é s égybén -é léssé ggél). Ezén adatökbö l sébéssé g-, majd élmöz-

dűla s-véktör szérkészthétö . Ezzél a Manhattan-ra cshöz igazödö , érédéti köördina tapöntök 

kö zö tt félvéhétű nk égy ölyan köördina ta la ncöt, amély ném tö ké létésén, dé az égé szsza mök-

kal rö gzí tétt ra csna l pöntösabban kö zélí ti a szöna r té nylégés fö ldrajzi hélyé t: 

 

{
 
 

 
 α =

1

2
∙ (α0 + α1)

v =
1

2
∙ (v0 + v1)

t =  t1 − t0
s = v ∙ t }

 
 

 
 

 {25} 

 

 {

X1 = X0 + s ∙ cos α
Y1 = Y0 + s ∙ sin α
Z1 = Z1 GNSS

} {26} 

ahöl ‘α1’ az aktűa lis adatcsömagban rö gzí tétt ira nyszö g, ‘α0’ az élö zö  csömagban rö gzí tétt 

ira nyszö g; ‘v1’ az aktűa lis halada si sébéssé g, ‘v0’ az élö zö  halada si sébéssé g; ‘t1’ az aktűa lis 

idö pillanat, a fa jlrö gzí té s kézdété tö l, mint ‘0’ idö pönttö l mé rvé; ‘t0’ pédig az élö zö  adatcsö-
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mag rö gzí té sé nék idö pöntja. A ké plétékbén széréplö  ‘X0’ é s ‘Y0’ a sza mí ta s kézdö  köördina -

ta ja, amély a féldölgöza s kézdété n, az élsö  adatcsömag ésété bén az adatcsömag féjlé cé bén 

rögzített (mé térré csönkölt) é rté k, mí g a ma södik- é s az azt kö vétö  adatcsömagök ésété bén 

az élö zö , számított é rté k. 

 A köördina ta sza mí ta sök kiindűlö  a llapöta t a 23. a bra műtatja bé. A pöntök szaba -

lyös 1  ×  1 mé térés Manhattan-ra csban hélyézkédnék él. Mivél a mé térés é léssé gű  köördi-

na ta-régisztra ciö  ném alkalmas a finömabb élmözdűla sök visszaada sa ra ézé rt a pöntök 

„ö sszétapadnak”. A 23. a bra n, a pöntök alatt/félétt lé vö  sö té tké k sza mök a la tszö lag égy 

hélyré ésö  pöntök sza mössa ga t műtatja k. Az a bra é szaknyűgati sarka ban lé vö , égé szsza mra 

csönkölt köördina ta jű  pöntba kilenc mé ré s ésik. Az a bra kö zé psö  ré szé n a szöna r la tszö la-

gös mözga sira nya a csönköla s miatt pöntösan nyűgat →kéléti. A szöna rbö l kinyért mé ré si 

pöntök ézén a llapötűkban ném haszna lhatö k dömbörzat-mödéll ké szí té sé ré. 

 

23. ábra. A koordináta számítások kiinduló állapota: a mérési pontok 1  ×  1 méteres Manhattan-rácshoz igazod-

nak. A pontok alatt/felett lévő sötétkék számok az egy koordinátapontba csoportosuló mérések számosságát mu-

tatják. Az ábrán bemutatott pontsor a drávaszabolcsi határátkelőtől keletre készült (K. h.: 18°13´ 14˝; É. sz.: 

45° 46´ 47˝). Méretarány: 1  : 70. Vetületi rendszer: Lowrance Mercator (SR-ORG: 8230). 

A mé ré si pöntökban viszönt réndélkézé sré a ll a halada si sébéssé g é s az aktűa lis ira nyszö g 

é rté ké. Ezén adatökbö l, valamint égy kézdö pönti köördina ta é rté kkél a {25}. é s a {26}. ké plét 

ségí tsé gé vél kisza mí thatö  a kö zél valö s ű tvönal (24. a bra). A ké t a bra n béműtatött pöntsö-

rözat jéléntö sén élté r, mikö zbén sém ‘x’, sém ‘y’ ira nyban ném ta völödik él a hözza  tartözö  

pönttö l égy mé térné l jöbban. 

1 m 1 m 

9 4 

3 7 7 5 7 7 7 

2 

5 7 

Látszólagos mozgásirány É 
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24. ábra. GNSS sebesség és -útirány alapján számított pontsorozat (narancssárga pontok). A durva, méteres Man-

hattan-rácsra igazodó méréseket a szűrke pontok jelölik (23. ábra). 

 Mivél ézén sza mí ta s hiba val térhélt é s kiindűlö pöntja is alacsöny pöntössa gű , ézé rt 

élsö  élké pzélé sű nk az völt, högy mindén lé pé s űta n éllénö rizni kéll, högy a kapött köördi-

na ta ném ta völödik-é él a GNSS réndszérbö l kapött hélyköördina ta tö l ‘x’ é s ‘y’ ira nyban fé l 

mé tért méghaladö  mé rté kbén (félté télézvé n, högy a pöla ris → déré kszö gű  köördina tarénd-

szér-a tté ré sné l kérékí té s tö rté nik). Ha az élté ré s nagyöbb, mint fé l mé tér, akkör az adött 

téngély ménté n, a fé l mé tért méghaladö  ré sszél „visszahű zzűk” a köördina ta pöntöt. Ez az 

élja ra s azönban ném adött élégéndö én pöntös érédmé nyékét. 

 A köördina ta k mégjaví ta sa ra tétt ma södik kí sé rlét sikérésébb völt. Ehhéz félhasz-

na ltűk a Löwrancé® szöna rök égy ma södlagös adata llöma nya t, amély a mé ré s ű tvönala t az 

SL3 fa jltö l fű ggétlénű l, égy kű lö n adatsörba ménti *.ÜSR kitérjészté ssél – é s ézén a llöma ny 

köördina ta sörait haszna lja a szöna r ké pérnyö jé n a ja rmű  ű tvönala nak a bra zöla sa ra. Ennék 

az a llöma nynak rö gzí té sé a szöna r mű kö dé sé tö l fű ggétlénű l ki- é s békapcsölhatö . Sajnös éz 

az a llöma ny is égy za rt-, bina ris förma tűm, amélynék ézida ig 6 kű lö nfé lé vérziö ja ismért, dé 

a GPSBabél féjlésztö kö zö ssé gé nék sikérű lt (tö bbék kö zö tt) a né gyés vérziö sza mű  a llöma ny 

félé pí té sé t visszaféjténi (LIPE, 2018). A GPSBabél förra skö dja t élémézvé kidérű lt, högy az 

ÜSR fa jlök – az SL3 fa jlökkal éllénté tbén – a WGS84 éllipszöidön mé rt köördina ta kat a tsza -

mí ta s né lkű l, 64-bités radia n förma ja ban ta rölja k, égy 32-bités égé szsza mű , ma södpérc 

alapű  POSIX (ÜNIX épöcha) idö bé lyég méllétt. A WGS84 → Löwrancé Mércatör (EPSG: 

4326 → SR-ORG: 8230) könvérziö t ArcGIS® Prö 2.2.1-ban vé géztű k. 

I gy égy ölyan référéncia adatsört nyértű nk, amély másodpercenként égy-égy pöntös köördi-

na ta-adatöt szölga ltat. Az adatsör égyétlén hiba ja, högy a mé rt pöntök másodpercenként 

szérépélnék – mikö zbén az SL3 fa jlbö l sza rmazö  szönögramök milliszékűndűmös lé pé skö z-

bén bé lyégzétték, í gy a ké t adatsör sza mössa ga igén élté rö  é s az idö bé lyégék csak ritka n 

ésnék égybé: 
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SL3: …2018.06.07. 06:45:25,004; 2018.06.07. 06:45:25,132; 2018.06.07. 06:45:25,347… 

USR: …2018.06.07. 06:45:25,000; 2018.06.07. 06:45:26,000; 2018.06.07. 06:45:27,000… 

 

Ezé rt kiféjlésztéttű nk égy ölyan algöritműst, amélyik béölvassa mindké t a llöma ny idö söra t 

é s köördina ta it, majd ölyan idö pöntökat kérés, ahöl az élté ré s kisébb, mint 12 milliszékűn-

dűm (éz 6 
km

h
-a s sébéssé gné l 2 céntimé tért jélént). Ha sikérű l ilyén pöntöt tala lni, akkör az 

idö élté ré s figyélémbévé télé vél az ÜSR fa jlbö l sza rmazö  pöntöt a halada si ű t ménté n – a lég-

kö zélébbi, SL3 fa jlbö l sza rmazö  pöntban mé rt ira nyszö gét é s halada si sébéssé gét figyé-

lémbé vé vé – élmözgatja ű gy, högy az idö bé lyégék égybééssénék. Az így kapott pontot refe-

renciapontnak tekintjük. Mégvizsga ljűk, högy a référénciapönt é s a hözza  tartözö  sza mí tött 

pönt ‘x’ é s ‘y’ ménnyivél té r él égyma stö l. A kapött hiba t idö ara nyösan, az SL3 fa jlban visz-

szafélé  lé pkédvé élösztjűk. Elmé létilég a ta völsa galapű  hibaöszta s pöntösabb érédmé nyt 

adna, dé szűbszékűndűmös tartöma nyban a sza mí ta shöz szű ksé gés sébéssé g flűktűa ciö ja 

alacsöny é s a gyakörlatban ném is a llt réndélkézé sré. 

Ezzél az élja ra ssal mégga tölhatö  a sza mí tött köördina tasörban kűműlatí van jéléntkézö  hi-

batérjédé s, í gy a SL3 körla tai élléné ré gyakorlatilag visszaa llí thatö  a szöna rtést érédéti ű t-

vönala. Ezzél a mö dszérrél sikérű lt félű lmű lni a pröféssziöna lis SönarWiz® alkalmaza s géö-

métriai pöntössa ga t is. 

 Abban az ésétbén, högyha a mé ré s csak rö vid idéig tart é s a mé lysé gadatökat kö z-

vétlénű l szérétné nk félhaszna lni, akkör a ‘Z’ köördina ta – itt, mint ‘h’ géöid félétti magassa g 

– ném igé nyél körrékciö t, ézé rt azönös az aktűa lis, GNSS-bö l é rkézö  é rté kkél. 

Azönban ha a mé ré s hösszabb idéig élhű zö dik, a fölyö n lévönűlö  térmé szétés é s méstérsé -

gés a rhűlla mök, valamint a fölyö  ésé sé hiba t visz a mé ré sbé, ézé rt a médérféné k hélyzété t 

égy référéncia szinthéz viszönyí tva, abszölű t magassa g förma ja ban kéll mégadni. Mivél min-

dén ma s adat EOMA-ban (Egysé gés Orsza gös Magassa gi Alapha lö zat) a llt réndélkézé sré 

ézé rt az EOMA-t va lasztöttűk fű ggö légés vönatköztata si réndszérnék (EPSG: 5787) 

(Intérnatiönal Hydrögraphic Organizatiön, 2008). Az SL3 fa jlba viszönt WGS84 géöid félétti 

magassa gök kérű lnék (ESRI WK-ID: 105700). Mivél mindké t fű ggö légés vönatköztata si 

réndszér gravita ciö  alapű  – é s mé rt pöntök sökasa gaké nt méghata rözött – ézé rt nincs léhé-

tö sé g a ké t é rté k kö zt za rt förműla val tö rté nö  a tsza mí ta sra, égyétlén mégölda s transzför-

ma ciö s ra csha lö k haszna lata. Ilyén élja ra s pé lda űl a Bűdapést Fö va rös Körma nyhivatala – 

Fö ldmé ré si, Ta vé rzé kélé si é s Fö ldhivatali Fö öszta ly a ltal förgalmazött EHT (ETRS89 – EOV 

Hivatalös Hélyi Té rbéli Transzförma ciö ) VITEL (Valö s Idéjű  Térépi Transzförma ciö s Elja ra s) 

adatba zisa. 
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 Ez az adatba zis űgyan réndélkézé sré a llt a mé ré s söra n haszna lt GéöMax® Zé-

nith35™ Prö GNSS-bén, dé a szöna r kézélö szérvé bé éljűtö  NMEA0183 möndatök ném az éz-

zél transzförma lt magassa g adatökat, haném az érédéti WGS84 géöid félétti magassa göt tar-

talmazza k. Mivél a VITEL élja ra sban haszna lt rasztér ném élé rhétö , ézé rt az EHT ön-liné 

félű lété vél lé tréhöztűnk égyét: 

1. A Dra va magyarörsza gi szakasza n a ké t parté l kö zö tt félvéttű nk 355 vé létlén pöntöt, 

WGS84-és fö ldrajzi köördina ta réndszérbén, ű gy högy ézék né légyénék égyma shöz 

350 mé térné l kö zélébb. Mindén pönt a WGS84 géöid félétt é rtélmézétt 200 mé térés, 

virtűa lis magassa göt kapta. 

2. Ezén köördina ta-é rté kékét az EHT ön-liné félű lété n manűa lisan mégadtűk, majd az 

a tsza mí ta s űta n mégkaptűk az adött pöntökban é rvé nyés élté ré st a ké t fű ggö légés 

vönatköztata si réndszér kö zö tt. A kapött é rté kék −45,6509 m é s −44,3243 mé tér kö -

zö tt ingadöztak, 0,2432 mé térés szö ra ssal. A Dra va térű lété n a WGS84 géöid ‘0’ 

szintfélű lété kb. 44,8155 mé térrél van az EOMA ‘0’ szintfélű lété félétt. Az ön-liné fé-

lű létén mégadött ‘λ’ é s ‘φ’ é rté kékét Löwrancé Mércatör vétű léti réndszérbé sza mí -

töttűk a t. 

3. Ezén pöntökbö l Spline intérpöla ciö  (FRANKE, 1982) ségí tsé gé vél égy 100 m × 100 m 

félbönta sű , a vizsga lati térű létét léfédö , géöréféra lt rasztért ké szí téttű nk. 

4. Az í gy kapött rasztért könstanské nt élta röltűk a féldölgözö  prögramban é s mindén 

égyés (javí tött) köördina tapönt ‘h’ géöid félétti magassa ga t a célla ban kiölvashatö  

é rté kkél a tsza mí töttűk EOMA ‘Z’ (Balti félétti) magassa gra. 

A kűtata s söra n kivé tél né lkű l az abszölű t magassa gmégada s mö dszéré t haszna ltűk, mivél 

ébbén az ésétbén ném szű ksé gés a szöna rféj mérű lé sé t rö gzí téni, élégéndö  a rűdazat köns-

tans, ha römmé térés hössza t ismérni; illétvé a mé ré st ném béfölya sölja k az a rhűlla mök é s 

ví zszintingadöza sök; a csö nak kű lö nbö zö  térhélé sé bö l é s sébéssé gingadöza sbö l fakadö  a l-

la sszö g-va ltöza sök; töva bba  az abszölű t magassa gé rté kék kö zvétlénű l illészkédnék parté l 

magassa ga t léí rö  LIDAR félvé télékhéz. 

5.3.3 Koordináták horizontális- és vertikális hibáinak szűrése 

A mé ré s söra n haszna lt GéöMax® Zénith35™ Prö Rövér űgyan nagy pöntössa gű  észkö z, dé a 

köördina ta méghata röza s söra n kisébb-nagyöbb zavarök élö fördűlhatnak. A féllé pö  hiba k 

ha röm csöpörtra öszthatö k: 
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 Embéri hiba k (a kézélö szémé lyzét a szöna rmé ré s mégkézdé sé élö tt ném va rt a „Fix 

3D” pözí ciö ra); 

 Fizikai jélvészté s (a GNSS jél kitakara sa; az RTK+ kapcsölatöt biztösí tö  möbilha lö zat 

hia nya); 

 Az RTK+ ha lö zat kimarada sai. 

 

Az adatféldölgöza s söra n a hiba k ökai űtö lag ném völtak félta rhatö k, é s a ‘λ’ é s ‘φ’ köördi-

na ta k abszölű t hiba ja – référéncia hia nya ban – ném méga llapí thatö , ézé rt détékta la sűkra 

indikátorként a géöid félétti magassa göt vizsga ltűk, mivél a mé ré s pöntössa ga nak csö kké-

né sé föközöttan jéléntkézik a magassa gi adatökön. 

 Elsö dlégés hibaszű ré s vé gétt a féldölgözö  prögram aűtömatikűsan kiza rja azön 

adatcsömagökat, amélyék a WGS84 éllipszöidön 100 mé térné l alacsönyabban (~66 mBf), 

vagy 280 mé térné l magasabban vannak (~236 mBf). Ezzél a szű ré ssél a dűrva hiba k élta vö-

lí thatö ak. (A gyakörlatban éz kivé tél né lkű l 0 mé térés mé ré sékét jéléntétt.) 

Ma södlagös szű ré ské nt az aktűa lis mé ré s magassa ga t az adött a llöma nyban lé vö  ö sszés 

adatcsömag a tlagös magassa ga höz viszönyí töttűk. 

Figyélémbé vé vé, högy égyik mé ré si kampa ny sém völt hösszabb, mint 10 km, mégjélö ltű k 

azökat a mé ré sékét, ahöl a GNSS szérinti magassa g ±0,5 mé térné l jöbban élta völödött a 

kampa nyra jéllémzö  a tlagtö l. Az a ltalűnk féjlésztétt szöftvérkö rnyézétbén ézén „mégjélö lt” 

mé ré sékkél ké t dölgöt téhétű nk: 

1. Elta völí tjűk ö két; ézzél hélyű kö n égy-égy ré s kélétkézik. 

2. Mégkí sé réljű k javí tani ö két – azt a jélénsé gét kihaszna lva, högy a hiba snak í té lt ré -

szék réndszérint csöpörtösan jélénnék még. Hibajaví ta skör mégvizsga ljűk a téljés 

a llöma nyt é s méghata rözzűk azön 1…n élémű  csöpörtökat, ahöl a magassa g fé l mé -

térné l jöbban élté r az a tlagtö l. Ha a csöpört a mé ré si kampa ny bélséjé bén van (jöbb-

rö l é s balrö l is „jö ” magassa gé rté kű  pöntök szégé lyézik), akkör kiölvassűk a csöpört 

élö tti, majd a csöpört űta ni – élvilég – hélyés magassa gé rté két é s a ké t é rté k kö zö tt 

linéa ris intérpöla ciö val ű j magassa gé rté két adűnk a csöpört éléméinék. Abban az 

ésétbén, ha a csöpört a kampa ny szé lé n van, akkör az élsö -, vagy az űtölsö  – élvilég 

– hélyés magassa gé rté kű  pönt magassa ga t í rjűk a csöpört ö sszés tagja ra. Ba r az él-

ja ra ssal sök pönt „mégménthétö ” a hörizönta lis pöntössa g-csö kkéné st ném béfölya -

sölja, í gy a mé ré si la nc adött ésétbén cikk-cakkös léhét, dé ű gy í té ltű k, högy a kis-

mé rétű  (1–15 céntimé térés) hörizönta lis hiba kbö l fakadö  kérésztszélvé ny élcsű sza -
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sök a vé gsö , intérpöla lt féné kdömbörzat-mödéllbén kisébb magassa gi hiba t ököz-

nak, mintha az ö sszés ilyén mé ré si pöntöt élvétné nk é s tö bb tí z mé térén a t csak égy 

félű lét-intérpöla ciö s élja ra sra ta maszködna nk. 

5.3.4 Kurzushibák és kilengések csillapítása 

Az érédéti SL3 fa jlökban ké tfé lé kűrzűs a llt réndélkézé sré: GNSS-bö l (köördina tagéömétriai 

ű tön) sza rmaztatött é s ma gnésés mö dön mé rt. A ma gnésés réndszér pöntössa ga azönban 

csak akkör kiélé gí tö , ha ismérjű k a pöntös, adött hélyén, adött idö pillanatban é rvé nyés dék-

lina ciö t (CHÜLLIAT, ét al., 2015) é s az észkö zt mindén mé ré si kampa ny élö tt kalibra ljűk – é s 

a maxima lis pöntössa g ékkör is csak ±2°. 

A GNSS réndszérbö l kapött ira nyszö g énné l jö val pöntösabb – mégfélélö  GNSS mé ré s ésété n. 

Abban az ésétbén, ha a fölyö n félfélé  haladűnk a södra s é s az ö rvé nyék a csö naköt igén kicsi 

amplitű dö val, dé fölyamatösan jöbbra-balra mözgatja k é s billégétik (ami a ha röm mé tér ma-

gas rű dön ma r jéléntö s), ű gy högy a kűrzűs mé g rö vid (~1 s) idö a tlagöt tékintvé is a llandö  

marad. 

Az í gy kélétkézö  élmözdűla sök ma r a GNSS mé ré si tartöma nya ba ésnék, ézé rt a WGS84 kö-

ördina ta kbö l sza mí tött halada si ira ny kismé rté kbén, dé jöbbra-balra cika zik. Ez a ké sö bbi 

féldölgöza s söra n azé rt jélént pröblé ma t, mért a pa szta zö , öldalra tékintö  mé ré sék ézén ha-

lada si ira nyra mérö légésén tö rté nnék, í gy mikö zbén a csö nak gyakörlatilag égyénésén halad 

a mé ré sék „               ” förma ban élförögnak. 

Ezén hata s csillapí ta sa ra az űtö féldölgöza s söra n bévézéttű nk égy harmadik kűrzűst, amé-

lyét ű gy kapűnk még, högy vészű nk ha röm égyma st kö vétö  mé ré st é s a kö zé psö  pönt kűr-

zűsa t az ö t mégélö zö  é s az ö t kö vétö  pöntöt ö sszékö tö  véktör ira nyszö géké nt adjűk még; í gy 

az élvi „| ⃦ ⃦ ⃦” mé ré ské p jöbban kö zélí thétö  é s a ha römtagű  „a tlagöla s” mé g ném mössa él a 

valö di kanyarökat, dé ma r élé gsé gés, högy a ké sö bbi intérpöla ciö k söra n mégjélénö  adathi-

a nyös csí kökat kikű szö bö ljé. Az élja ra s az ű tvönal-köördina ta kat ném é rinti. 

5.3.5 Mérési adatokhoz kötődő koordináta számítások 

Harmadik lé pé sbén mégkézdö dik a mé ré si adatök éxpörtja. Ezék kö zű l élsö  é s légföntösabb 

az intérférömétrikűs mé lysé gadatök féldölgöza sa. A mé lysé gadatök az intérférömétrikűs 

adatcsömagök féjlé cé űta n kö vétkéznék, 32-bités lébégö pöntös sza msörözat förma ja ban, 

ahöl az élsö  é rté k mindig a szöna rtésttö l jöbbra, illétvé balra mé rt ta völsa g ví zszintés vétű -

lété t jélénti (11. a bra ‘x’ véktöra); a ma södik é rté k pédig a szöna rtést félfű ggészté si sí kja höz 

ké pést mé rt mé lysé g (11. a bra ‘z’ véktör). Az élsö  mé ré s a szöna rtö l balra, 0 la b ta völsa gban 
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(a szöna r alatt kö zvétlénű l) tö rté nik, majd la banké nt halad kifélé  addig, amí g a 11. a brán 

la thatö  ‘θ’ szö g ném lész tű l alacsöny, vagy a médérféné k réfléktancia ja jéléntö sén lé ném 

csö kkén; ékkör a sör mégtö rik é s tö bb la bat is űgörhatnak a ta völsa gé rté kék, dé légféljébb 

az élvi 90°-ig tartanak. Ezűta n kö zé prö l indűlva a jöbb öldali ira nya ban is vé gighalad a mé -

ré si la nc. A jöbb- é s bal öldal réndszérint ném azönös sza mű  mé ré st tartalmaz é s té rbén 

sém félté tlénű l szimmétrikűs (KIRMANI, 2016). 

Félté télézhétö , högy a szöna r a fa jlba kií rt mé lysé gadatökna l sökkal tö bb mé ré st vé géz, dé 

ké sö bb ű gy va lögatja lé ézékét, högy az adatcsömag mé rété né haladja még a féjlé cbén dék-

lara lt, maximűm 3 200 ba jtöt, mikö zbén a ja rmű  kö zélé bén a té rbéli félbönta s nagy légyén, 

dé né ha ny ta völi, jö l azönösí thatö  pönt is békérű ljö n a mé ré ssörözatba (KIRMANI, 2016). 

A szöna rtö l mé rt ta völsa g, a mé lysé g, az ira nyszö g, valamint a szöna r aktűa lis (sza mí tött é s 

körriga lt) pözí ciö ja ségí té sé vél mégszérkészthétö  az égyés mé rt pöntök té rbéli hélyzété: 

 {
Xb = X0 ± d ∙ sin γ
Yb = Y0 ± d ∙ cos γ

} {27} 

ahöl ‘X0’ é s ‘Y0’ a szöna r köördina ta ja (amély é rkézhét GNSS észkö zbö l, vagy a féntébb léí rt 

mö dön sza rmaztatött köördina ta förra sbö l is); ‘d’ a szöna rtö l mé rt aktűa lis ta völsa g; mély-

nék élö jélé pözití v, ha a pönt a szöna rtö l jöbbra-, négatí v, högyha a szöna rtö l balra ésik; ‘γ’ a 

ja rmű  ira nyszö gé (amély az éxpörta lö  prögram béa llí ta saitö l fű ggö én léhét ma gnésés-, 

GNSS- é s az ű tvönalbö l sza mí tött ira nyszö g). A mé lysé gköördina ta ké t mö dszér szérint sza -

mí thatö : rélatí v mé lysé g ésété n a szöna r a ltal kiadött mé lysé gé rté k kö zvétlénű l félhaszna l-

hatö  (11. a bra ‘z’ véktöra), ékkör érédmé nyű l a hélyi ví zszintéshéz viszönyí tött, aktűa lis ví z-

szint szérinti é rté két kapjűk; vagy abszölű t magassa göt haszna lűnk a GNSS, vagy EOMA ma-

gassa gbö l kivönva (a GNSS é s a szöna r magassa gkű lö nbsé gé t figyélémbé vé vé). Ba r a rélatí v 

mé lysé géxpört léhétö sé gé t méghagytűk, a kűtata s töva bbi ré szé bén kiza rö lag abszölű t, 

EOMA szérinti magassa göt haszna ltűnk. 

5.3.6 Interferometrikus mélységadatok szűrése 

A szöna r a ltal ké szí tétt intérférömétrikűs mé ré sék hiba val térhélték. A hiba mé rté ké 

(LÜRTON, 2000) szérint: 

 
δz

z
=

δΔφAB

2π
∙
 λ

a
∙

tanθ

cos(θ−Ψ)
 {28} 

(A ké plét ré szlétés magyara zata a 4.5. féjézétbén, a {19}. égyénlétné l é s a 11. a brán.) 
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A ké plétbö l a ‘δz’, a hiba mé rté ké la tszö lag kö nnyén kiféjézhétö , gyakörlatilag viszönt csak 

néhézén haszna lhatö , mért a szöna r ném rö gzí ti a ‘δΔφAB’ (la tszö lagös fa ziskű lö nbsé g) é r-

té ké t; töva bba  az ‘a’ (ké t hidröfön kö zö tti ta völsa g) é rté k sém ismért pöntösan, – (PROCTOR, 

ét al., 2016) szabadalma ban csak pé lda kat kö zö l. Töva bb bönyölí tja a hiba méghata röza sa t, 

högy a StrűctűréScan® 3D szöna r 3 db, 60°-ös nyí la sszö gű  ré szbö l a ll, amélyék 430, illétvé 

480 kHz-én ű zémélnék (COLEMAN, 2013). 

Té télézzű k fél, högy a ‘δΔφAB’ é rté ké könstans, 
2π

360
=

π

180
, – téha t mindén mé ré sné l a 

szöna r 1° hiba t vé t – mikö zbén a médérféné k tö ké létésén sí k é s 5 mé tér mé lysé gbén fékszik, 

a hangsébéssé g pédig 1 450 
m

s
! Az égyszérű sé g kédvé é rt csak a szöna rréndszér jöbb öldala t 

vizsga ljűk: ékkör a ‘θ’ szö g minima lis é rté ké 0°, maxima lis é rté ké 60° +
60°

2
= 90°. A nűlla tö l 

30°-ig a ‘Ψ’ é rté ké 0°, majd 30°-tö l 90°-ig 60° (COLEMAN, 2013). Ha tűdjűk, högy a léfélé  té-

kintö  (0–28°) szöna r-ré sz frékvéncia ja 430 kHz, mí g az öldalra tékintö  szöna ré  480 kHz, ak-

kör PROCTOR, ét al. (2016) szabadalma alapja n az ‘a’ é rté ké 4,93 mm-nék, illétvé 3,78 mm-

nék kö zélí thétö . Ha ézén é rté kékét béhélyéttésí tjű k é s a hiba mé rté ké t a ‘θ’ szö g fű ggvé nyé -

bén a bra zöljűk, akkör a 25. a brán la thatö , ö sszévönt diagramöt kapjűk. 

 

25. ábra. Az interferometrikus hiba mértéke a 
𝛿𝑧

𝑧
=

𝛿𝛥𝜑𝐴𝐵

2𝜋
∙
 𝜆

𝑎
∙

𝑡𝑎𝑛 𝜃

𝑐𝑜𝑠(𝜃−𝛹)
 képlet alapján, melyben ha θ ≤ 30°, akkor 

Ψ = 0, ha θ > 30°, akkor Ψ = 60°. A diagram jobb oldala csonkolt, mivel 90° felé haladva a hiba mértéke a végte-

lenhez tart. θ = 0° esetében a hiba elméletileg 0, de a gyakorlatban némi pontatlanság mindig adódik a méréshez, 

ezért az eredmények a ‘δz’ tengely mentén +0,1 méterrel (felfelé) eltoltak. A 30° környékén látható törés a függő-

legesen lefelé és a 60°-al döntött interferométer közötti váltás miatt alakul ki. 

Ba r ézén diagram csak élmé léti könstrűkciö , a mé ré si hiba az érédéti, 0,1 mé térésnék félté -

télézétt hiba 150%-a t valahöl 70° kö rnyé ké n é ri él, ézé rt a szöna rtésttö l, a hélyi fű ggö légés-
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héz mé rtén 70°-na l nagyöbb szö g alatt la tszö  pöntökat kizártuk a sza mí ta sbö l. A nagy mé -

ré si hiba val térhélt pöntök lészű ré sé nék viszönt jéléntö s a ra van: a létapögata si szé léssé g – 

a hélyi dömbörzati viszönyöktö l fű ggö én – kö rű lbélű l a felére csö kkén. A fénti ké plét alapja n 

kapött ‘δz’ é rté két mindén éxpörta lt pönt méllé  csatöltűk – arra az ésétré, högyha ölyan in-

térpöla ciö t haszna lna nk a féné kdömbörzat rasztériza ciö ja höz, amélyik ta mögatja a pöntön-

ké nti mé ré si hibamégada sa t (pl.: EBK Régréssiön Prédictiön). 

5.3.7 Interferometrikus mélységadatok korrekciója – Pontosságvizsgálat 

A Dra va féné kdömbörzati viszönyai va ltözatösak é s va ltözé könyak égybén. Intérférömétri-

kűs mé ré si élvén mű kö dö  alacsöny kö ltsé gvété sű , érédétilég rékréa ciö s cé lű  szöna rt ném 

haszna ltak mé g ilyén nagy kitérjédé sű  ví ztést félmé ré sé ré, ézé rt föntös az észkö z mé ré si 

pöntössa ga nak méghata röza sa. 

A mé ré si pöntössa g klasszikűs méghata röza sa ra sajnös ném völt léhétö sé gű nk, mivél a vizs-

ga lati térű létén ném völt ölyan té rré sz, ahöl a szöna r térépi félbönta sa val ö sszévéthétö  adat-

sű rű sé gű , friss, ném ta vé rzé kélé sés ű tön mé rt batimétria a llt völna réndélkézé sré, ézé rt a 

mé ré si pöntössa g nö vélé sé ré é s a pöntössa g bécslé sé ré tö bb kí sé rlétét téttű nk. 

 Elsö  kí sé rlétű nkbén félté téléztű k, högy a réndszér singlé-béam szöna rkömpönénsé 

mégbí zhatö  mé lysé gadatökat szölga ltat. Ezt a féltévé st la tszö lag ala ta masztja a 26. a bra is, 

ahöl égy TIFF éxpörta lt (5.3.8, féjézét) DöwnScan™ ké p la thatö ; ahöl a sa rga hata rfélű lét a 

médérféné k é s a ví zöszlöp hata ra t jélö li, azzal a mégkö té ssél, högy a DöwnScan™ égy kicsi, 

dé a ménétira nyra mérö légésén, érö sén nyű jtött té rré szrö l ad ö sszégzétt réfléktancia inför-

ma ciö t. 
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26. ábra. A 122+000 → 125+000 fkm között végzett méréskampány 124+900 és 125+000 között, folyásiránnyal 

szemben rögzített DownScan™ képe. A zöld, folytonos vonal az egycsatornás szonár mélységadatsorát jelöli, még 

a pontsorozat az interferometrikus mérőrendszer alatt, az elvi jobb- (kék – csak néhol látható) és bal oldalon (pi-

ros) regisztrált mélységet mutatja be. A DownScan™ és a mélységadatok függőleges irányban tízszeresen torzí-

tottak. 

A hata rfélű létén vé gigfűtö , ölajzö ld vönal a singlé-béam szöna rbö l sza rmazö  mé lysé gadat-

sört jélö li, amély tű lnyömö ré szt égyű tt fűt a médérféné kkél. A vönal félétt, a ví zöszlöpban 

ké t pöntsör la thatö : a pirös sörözat az intérférömé tér bal öldala n, a hélyi fű ggö légéstö l mé-

nétira ny szérint balra 0 mé térés ta völsa gban mé rt mé lysé gadatsört műtatja; mé g a hélyén-

ké nt élö bűkkanö  ké k pöntök a hélyi fű ggö légés jöbb öldala n, – szinté n 0 mé térés ta völsa g-

ban – élhélyézkédö  pöntök mé lysé gé t í rja lé. A ké t pönt té rbén égybéésik, énnék élléné ré a 

szöna r féldölgözö szöftvéré né höl élté rö  mé lysé gérédmé nyékét ad. Ahöl a ké k pöntsör téljé-

sén éltű nik, ött a ké t é rté k azönös völt. Az a bra rö l tö bb é rdékéssé g is léölvashatö : égyré szt 

a zö ld vönal ném ésik tö ké létésén égybé a sa rga hata rfélű léttél, ma sré szt az intérférömétri-

kűs mé ré sékét szisztématikűsnak tű nö  hiba sű jtja, ű gy högy kö zbén az élvi mé lysé gadatsör 

kö rű l flűktűa l, dé ném ésik azzal égybé. 

A jélénsé gét statisztikai vizsga latnak vététtű k ala . Réndélkézé sré a llö  félmé ré si pa szta kbö l 

kiva lasztöttűnk hat daraböt – ha rmat fölya sira nyban, ha rmat azzal szémbén rö gzí tvé – é s 

ö sszéhasönlí töttűk, högy az égycsatörna s szöna r é s az intérférömé tér mé ré séi jöbb- illétvé 

bal öldalön ménnyiré té rnék él. Ezén vizsga lat érédmé nyéit föglalja ö sszé a 2–7. ta bla zat. A 

mé lysé gé rté kék ö sszéhasönlí ta sa t ű gy vé géztű k, högy az intérférömétrikűs mé lysé gbö l – 

référénciaké nt – kivöntűk az égycsatörna s szöna rbö l sza rmazö  mé lysé gé rté kékét. 

0
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2. táblázat. A 106+000 → 110+000 fkm közötti folyószakasz egy, folyásiránnyal szemben rögzített pásztájának 

statisztikai vizsgálata – jobb- és bal oldalon. Az adatsort úgy állítottuk elő, hogy az interferometrikus jobb-, il-

letve bal oldali mérésből kivontuk a velük azonos pontban készült single-beam mérés mélységértékét. 

106+000 → 110+000 

↑ Folyásiránnyal szemben ↑ 

 Bal oldal Jobb oldal 

Elemszám: 19 906 db 19 906 db 

Átlag (x̅): +0,287582 m +0,293589 m 

Szórás (σ):  0,520458 m 0,526857 m 

Medián: +0,220456 m +0,224345 m 

Minimum: −1,169912 m −1,049346 m 

Maximum: +7,193678 m +7,275974 m 

Skewness: +7,586371 +7,663736 

P(x̅ ± 1σ): 0,958052 0,958254 

P(x̅ ± 2σ): 0,984075 0,984025 

P(x̅ ± 3σ): 0,987742 0,987642 

 

3. táblázat. A 125+000 → 130+000 fkm közötti folyószakasz egy folyásirányban rögzített pásztájának statisztikai 

vizsgálata – jobb- és bal oldalon. 

125+000 → 130+000 

↓ Folyásirányban ↓ 

 Bal oldal Jobb oldal 

Elemszám: 23 484 db 23 484 db 

Átlag (x̅): +0,305596 m +0,311295 m 

Szórás (σ):  0,159784 m 0,152463 m 

Medián: +0,322859 m +0,326452 m 

Minimum: −1,829805 m −1,826757 m 

Maximum: +1,1677142 m +1,109802 m 

Skewness: −0,616535 −0,630057 

P(x̅ ± 1σ): 0,704479 0,700860 

P(x̅ ± 2σ): 0,961676 0,960782 

P(x̅ ± 3σ): 0,991483 0,992548 
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4. táblázat. A 185+000 → 188+000 fkm közötti folyószakasz egy, folyásiránnyal szemben rögzített pásztájának 

statisztikai vizsgálata – jobb- és bal oldalon. 

185+000 → 188+000 

↑ Folyásiránnyal szemben ↑ 

 Bal oldal Jobb oldal 

Elemszám: 23 225 db 23 225 db 

Átlag (x̅): +0,432569 m +0,448516 m 

Szórás (σ):  0,701501 m 0,711526 m 

Medián: +0,302247 m +0,313018 m 

Minimum: −2,838783 m −2,951443 m 

Maximum: +5,485324 m +5,543235 m 

Skewness: +1,964688 +1,944013 

P(x̅ ± 1σ): 0,839268 0,841808 

P(x̅ ± 2σ): 0,944198 0,943897 

P(x̅ ± 3σ): 0,976146 0,975716 

 

5. táblázat. A 145+000 → 149+000 fkm közötti folyószakasz egy folyásirányban rögzített pásztájának statisztikai 

vizsgálata – jobb- és bal oldalon. 

145+000 → 149+000 

↓ Folyásirányban ↓ 

 Bal oldal Jobb oldal 

Elemszám: 16 873 db 16 873 db 

Átlag (x̅): +0,288671 m +0,297203 m 

Szórás (σ):  0,196243 m 0,196473 m 

Medián: +0,286623 m +0,294634 m 

Minimum: −1,172790 m −1,172789 m 

Maximum: +1,536295 m +1,432662 m 

Skewness: −0,155313 −0,274919 

P(x̅ ± 1σ) 0,758312 0,758786 

P(x̅ ± 2σ) 0,959106 0,959817 

P(x̅ ± 3σ) 0,985539 0,986072 
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6. táblázat. A 155+000 → 160+000 fkm közötti folyószakasz egy folyásirányban rögzített pásztájának statisztikai 

vizsgálata – jobb- és bal oldalon. A kerek elemszám abból következik, hogy a pászta végén a mérőhajó oldalirány-

ban sodródni kezdett és az ezidő alatt rögzített méréseket levágtuk, mivel ilyenkor a szonár körüli áramlás meg-

változik. 

155+000 → 160+000 

↓ Folyásirányban ↓ 

 Bal oldal Jobb oldal 

Elemszám: 22 400 db 22 400 db 

Átlag (x̅): +0,346391 m +0,335217 m 

Szórás (σ):  0,150951 m 0,147356 m 

Medián: +0,353901 m +0,341402 m 

Minimum: −0,529113 m −0,510825 m 

Maximum: +1,027878 m +1,027879 m 

Skewness: −0,394479 −0,343421 

P(x̅ ± 1σ): 0,721830 0,720848 

P(x̅ ± 2σ): 0,949018 0,950000 

P(x̅ ± 3σ): 0,989911 0,989955 

 

7. táblázat. A 122+000 → 125+000 fkm közötti folyószakasz egy, folyásiránnyal szemben rögzített pásztájának 

statisztikai vizsgálata – jobb- és bal oldalon. Ezen szakaszon a különbség megoszlása közel normál eloszlás. 

122+000 → 125+000 

↑ Folyásiránnyal szemben ↑ 

 Bal oldal Jobb oldal 

Elemszám: 13 576 db 13 576 db 

Átlag (x̅): +0,271091 m +0,275777 m 

Szórás (σ):  0,173786 m 0,168996 m 

Medián: +0,269799 m +0,275466 m 

Minimum: −1,127509 m −1,136652 m 

Maximum: +1,205820 m 1,126572 m 

Skewness: −0,00635 −0,081518 

P(x̅ ± 1σ) 0,724808 0,728197 

P(x̅ ± 2σ) 0,953374 0,953889 

P(x̅ ± 3σ) 0,989909 0,988951 

 

A ta bla zatök vizsga lata bö l kidérű l, högy a 26. a brán la tszö  szisztématikűs hiba lé té béigazö-

lö dött, amélyét a média nök sű lyözött a tlagöla sa val 0,296461427 mé térnék hata röztűnk bal 
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öldalra é s 0,299341593 mé térnék jöbb öldalra. A kapött é rté kékét tapasztalati ű tön is siké-

rű lt ala ta masztani: a szöna r kézélö szérvé n léölvashatö  mé lysé gé rté kék is réndré 30 cénti-

mé térré té rnék él égyma stö l. A töva bbi sza mí ta sök söra n az intérférömétrikűs mé ré sbö l ka-

pött, abszölű t magassa gé rté kékét ézén a tlagökkal csö kkéntéttű k. 

 Ma södik hibajaví ta si kí sé rlétű nkbén az intérférömétrikűs mé ré s égycsatörna s 

szöna rhöz viszönyí tött flűktűa ciö ja t széréttű k völna csö kkénténi, ézt azönban a pöntfélhö k 

vizsga lata űta n él kéllétt vétnű nk, mért a Löwrancé® 200 kHz-és singlé-béam szöna rjai a 

géödé ziai singlé-béam-ékkél éllénté tbén az aktűa lis mé lysé g égyharmada t kitévö  alapa tmé -

rö jű  kű pbö l nyért réfléxiö  alapja n hata rözza k még a mé lysé gvönalat, í gy a mé lysé gét kö zé p-

vönaltö l öldalra ésö  magasabb médérförma k is béfölya sölhatja k. Ha a kö zé psö  intérférö-

métrikűs mé lysé g é s a singlé-béam mé lysé gé nék kű lö nbsé gé alapja n élmözgatna nk az égé sz 

intérférömétrikűs pa szta t, akkör sí k médér ésété n javí tana nk, tagölt, vagy léjtö s médérfé-

né k ésété n viszönt röntana nk a mé ré s mégbí zhatö sa ga t, í gy ézt az ö tlétét inka bb élvététtű k. 

 A hibaszű rö  mégölda sök impléménta ciö ja űta n a kö zélí tö  pöntössa gvizsga latöt 

2018.07.18-a n vé géztű k a dra vaszabölcsi hí dtö l kélétré. Mivél a médér abszölű t, ném ta vé r-

zé kélé si észkö zö kkél félmé rt géömétria ja itt sém ismért, ézé rt égy référénciamű szérés, ré-

latí v ö sszéhasönlí ta st vé géztű nk. A référéncia mű szér égy, a kérésztszélvé nyék félmé ré sé ré 

haszna lt Ohméx SönarM8™ égycsatörna s, 235 kHz-és, ±4° nyí la sszö gű  szöna r völt. 

A référéncia szöna rt a haszna lt mé rö csö nak bal öldala ra, a Löwrancé® szöna rtö l 1,1 mé térré 

balra é s ké t mé térré ha tra rö gzí téttű k. A kí sé rlét söra n a Dra va bal öldala n, a part ménté n 

hajö zűnk 3,8 kilömé tért léfélé , majd 2,7 kilömé tért félfélé , vé gű l 2,7 kilömé tért léfélé . A mé -

ré si kampa ny söra n 1 231 db référénciamé ré s, é s 1 584 444 db intérférömétrikűs szöna rmé -

ré s ké szű lt. 

Az 1 231 db référénciamé ré sbö l né gyét élta völí töttűnk, mért magassa gi köördina ta ik az 

EOMA ‘0’ szintjé ala  ésték, majd mé g égy pöntöt lészű rtű nk, mért adatkézélé si hiba bö l faka-

dö an, ké t pé lda nyban, ma sölatké nt is szérépélt. Az intérférömétrikűs pöntsörbö l is élta vö-

lí töttűnk 1 678 db mé ré si pöntöt, mért ézék a pa szta k éléjé n é s vé gé n lé vö  zö na kban völtak, 

ahöl a kűrzűsadatök ném mégbí zhatö ak. 

Mivél a référéncia- é s a Löwrancé® szöna rt a ra fördűla sök alkalma val ném léhétét tö ké lété-

sén égy idö pillanatban élindí tani, majd léa llí tani; illétvé Ohméx® szöna r mű kö dé sé héz szű k-

sé gés RTK+ jél égy alkalömmal mégszakadt vé gű l 1 168 db référéncia- é s 1 582 766 db intér-

férömétrikűs mé ré st hasönlí töttűnk ö sszé. 

A référéncia- é s az intérférömétrikűs mé ré s pöntjai ném ésték égybé ézé rt a Löwrancé® 

szöna r mé ré si pöntjait Töpö Tö Rastér fű ggvé ny ségí tsé gé vél 0,75 mé térés félbönta sű  rasz-

térré  alakí töttűk. Az intérpöla ciö t 1,5-és diszkrétiza ciö s hibafaktörral, 0,1 mé térés vértika lis 

hibaszö ra ssal é s 0,3 mé térés tölérancia val vé géztű k. A kapött rasztér 8,7 hékta rt fédétt lé. 
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A rasztér céllaé rté kéit ö sszéhasönlí töttűk a rajtűk ű lö  référéncia mé ré sék magassa gi köör-

dina ta ival, ű gy, högy a rasztérbö l kiölvasött é rté kbö l kivöntűk a référéncia é rté két. Az í gy 

kapött hisztögramöt a 27. a bra műtatja bé: 

 

27. ábra. Az interferometrikus mérésekből interpolált rasztercellák (‘Zᵢ’) és a referenciapontok (‘Zᵣ’) magasságkü-

lönbségeinek hisztogramja. A hiba nem követi a normál eloszlást. A hisztogram 32, egyenlő szélességű osztályra 

bontott. A minimum-, a maximum-, az átlag-, a szórás- és a különbségértékek mértékegysége méter. Az ‘x’ tengely 

feliratai a kategóriák alsó/felső határát jelölik. 

A hisztögramön la thatö , högy a térjédélém igén nagy, mély fö lég a miniműm é rté knék kö -

szö nhétö . 

A szé lsö sé gés négatí v é rté két (−3,09311 m) DöwnScan™ ké pén mégvizsga lva kidérű lt, högy 

valö ja ban sémmilyén médéröbjéktűm sincs jélén, ami a magassa gkű lö nbsé gét indökölna , 

mikö zbén az Ohméx® szöna r égy magas mé ré s űta n hirtélén csö kkéné st műtat, ézé rt félté -

télézhétö , högy a référénciamé ré s is hiba val térhélt. Egy éttö l nyűgatabbra ésö  pöntna l a 

hiba öka viszönt jöbban magyara zhatö : a féné kré sű llyédt űszadé kfa a ga t a Löwrancé® 

szöna r figyélmén kí vű l hagyta, mí g az Ohméx® béléföglalta a mé ré sbé. A szé lsö sé gés pözití v 

é rté kék kö rnyé ké n a Löwrancé® szöna r kö vétkézétésén magasabb é rté kékét mé rt. A hiba 

öka a DöwnScan™ ké pén ném la thatö . 

Kí sé rlétké ppén az adatsör alsö  é s félsö  2,5%-a t léva gtűk: ékkör az a tlag −0,4213721 mé tér-

nék, a szö ra s pédig 0,363902 mé térnék adö dik. A hisztögram alapja n félté télézhétö , högy a 

ké t mé ré stéchnölö gia valamélyiké t ré szbén, vagy égé szbén ~0,38 mé térés, szisztématikűs 

hiba sű jtja. 

 A mé ré s hiba ja nak pöntösabb méghata röza sa höz a szöna rt ismért médérgéömétri-

a jű , nagy kitérjédé sű , séké ly, tisztaví zű  tö ban kélléné tésztélni. 
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5.3.8 Adatok exportálása 

Az adatök éxpörta la sa t a ké sö bbi kömpatibilita s é rdéké bén ha röm mö dön valö sí töttűk még. 

Az élsö dlégés éxpört félű lét égy szö végés, ASCII (Américan Standard Cödé för Införmatiön 

Intérchangé – Amérikai Szabva ny az Införma ciö cséré ré) a llöma nyök éxpörtja ra ké pés szűb-

rűtin. Ezén szö végés, vésszö vél élva lasztött a llöma nyök té rinförmatikai ta mögata sa szé lés-

kö rű . ASCII förma tűmban éxpörta lhatjűk a singlé-béam, a DöwnScan™, a sidé-scan szönög-

ramökat ESRI ASCII rasztér förma ja ban, valamint a PDBS mé lysé gadatökat hagyöma nyös 

XYZ förma tűmban. Az ASCII éxpört mödűlt ké sö bb kiégé szí téttű k fű ggö légésén, tétszö légé-

sén törzí tött hössz-szélvé ny ménté si léhétö sé ggél is. Ügyaní gy, tétszö légés törzí ta si léhétö -

sé ggél élké szű lt a sidéscan; a DöwnScan™ é s a singlé-béam méntö  alréndszér is – ami any-

nyiban té r él az élsö , ESRI ASCII éxpörttö l, högy itt az érédmé nyt ném rasztérésén, haném 

véktörös pöntfélhö ké nt ménthétjű k. 

 A ma södik szűbrűtin ESRI Filé Géödatabasé („fa jlgéöadatba zis”) élémöszta lyök éx-

pörta la sa ra ké pés az ESRI Filé Géödatabasé API Vér.: 1. 5. 1. 253. ségí tsé gé vél. Ez a fű ggvé ny-

kö nyvta r égy 64-bités natí v, jögdí jfizété si kö télézéttsé g né lkű li förma ja az ESRI fa jlgéöadat-

ba zisök í ra sa nak. A fa jlgéöadatba zis GDAL (Géöspatial Data Abstractiön Library – Fö ldrajzi 

adatök absztrakciö s ré tégé) ta mögata sa, adatba zis-élvű  félé pí té sé, té rbéli- é s attribű tűm in-

déxéi miatt a szö végés a llöma nyökna l haté könyabb é s égybén kömpaktabb adatta röla si 

förma, amély natí van í rhatö /ölvashatö  ArcGIS® réndszérékbén. 

Fa jlgéöadatba zisba éxpörta lhatö  az intérférömétrikűs mé ré s érédmé nyéi méllétt a 

GNSS-bö l nyért ű tpöntök la ncölata; a sza mí tött ű tpöntök; az öldalra tékintö  pa szta zö  (sidés-

can) szöna r nyérs-, valamint a 18. a brán béműtatött, ‘x’ ta völsa gra körriga lt adtasörai. Min-

dén a llöma ny pönt (ű tpöntök), vagy „műltipönt” (sidéscan é s intérférömétrikűs mé ré sék) 

tí pűsű  élémöszta ly, Z é s M geometriai attribútumokkal; ahöl a Z é rté k a magassa göt/mé ly-

sé gét tartalmazza; mí g az M é rté k az ű tpöntök ésété bén a kézdö pönttö l mé rt ta völsa göt, 

intérférömétrikűs mé ré s ésété n a va rhatö  mé ré si hiba t, sidéscan érédmé nyék ésété bén pé-

dig az aktűa lis réfléktancia é rté ké t tartalmazza. Ezzél a mégölda ssal az a llöma nyök sökkal 

györsabban féldölgözhatö k, minthögyha ézén é rté kékét hagyöma nyös adatta bla ba, vagy 

szö végfa jlökba rö gzí téné nk. 

ESRI Filé Géödatabasé éxpört ésété n az adatba zisba kérű l mé g né ha ny métaadat is, 

í gy a félmé ré s da tűma; az adatféldölgöza s da tűma; az érédéti, béménéti a llöma ny mé rété; a 

béménéti fa jlt MD5 (Méssagé-digést algörithm №. 5 – 5. ű zénétkivönatölö  algöritműs) ű jlé-

nyömata; valamint az, högy az ű tpöntök, az öldalra tékintö - é s az intérférömétrikűs szöna r 

mé ré sék té rbéli kivétí té sé né l a ma gnésés-, az ű tvönal alapja n csillapí tött, vagy a GNSS szé-

rinti halada si ira ny létt-é figyélémbé vé vé. 
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Harmadik éxpörta la si léhétö sé g a TIFF (Taggéd Imagé Filé Förmat – Cí mké zétt ké p-

förma tűm) a llöma nyök ménté sé. TIFF a llöma nyba ménthétö k az öldalpa szta zö  szöna rké -

pék, a DöwnScan™ félvé télék é s az égycsatörna s mé lysé gmé rö  szöna r régisztra tűmai. A 

TIFF élö nyé, högy könvérziö  né lkű l béölvashatö  ba rmélyik té rinförmatikai prögramba é s a 

hözza jűk csatlaközö  köördina ta-léí rö  *.TFW (Taggéd Imagé Filé Förmat Wörld Filé – Cí mké -

zétt ké pförma tűm köördina ta-léí rö  fa jl) fa jlökkal a ké pék a félmé ré s ira nya ban sörba rén-

dézhétö k é s pixélmé rétű k is définia lhatö . TIFF éxpört érédmé nyé az élö zö  féjézét 15–17. 

a bra ja is. 

A TIFF éxpört ha tra nya, högy a mé ré si kampa nyt fél kéll szélétélni ölyan szakaszökra, amé-

lyékbén a szöna r maxima lis létapögata si ta völsa ga azönös völt – í gy égy mé ré si sörhöz nagy-

sza mű  TIFF fa jl tartözhat. 

Az élja ra s töva bbi ha tra nya, högy a TIFF-ékhéz csatlaközö  *.TFW a llöma nyökban az ‘x’ é s ‘y’ 

ira nyű  pixélmé rét csak az égé sz fa jlra é rvé nyés förma ban définia lhatö . Ez ném jélénténé 

pröblé ma t, ha a ja rmű  sébéssé gé vé gig a llandö  maradna é s az ö sszés szöna rmé ré s sikérés 

is lénné égybén; ézék kö zű l a gyakörlatban viszönt égyik sém téljésű l, í gy a szöna r té rbéli 

félbönta sa hélyrö l-hélyré va ltözik – ézé rt a hösszabb szakaszök élcsű szhatnak a valö di pö-

zí ciö jűkhöz ké pést. 

A 28. é s a 29. a bra ilyén élcsű sza st műtat bé. A 28. a bra TIFF éxpörttal ké szű lt, az adött sza-

kaszra é rvé nyés átlagos pixélmé rét figyélémbévé télé vél. A ké pén égy öszlöp égy szöna rmé -

ré st jélö l. A szönögram tiszta, é lés ké pét műtat, a kű lö nbö zö  pixélék hata rözöttan élkű lö nű l-

nék égyma stö l. 
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28. ábra. A Dráva fenékdomborzatviszonyai a 160. folyamkilométernél TIFF exportált DownScan™ képen. A kép 

függőleges irányban tízszeresen túlmagasított, míg hosszanti irányban kb. 220 méter széles. Egy szonármérés egy 

oszlopot jelent – átlagos pixelméret mellett. 

 

29. ábra. A Dráva fenékdomborzatviszonyai a 160. folyamkilométernél ASCII pontfelhőből interpolált DownScan™ 

képen. A kép függőleges irányban tízszeresen túlmagasított, míg hosszanti irányban – szintén – kb. 220 méter 

széles – immár topológiailag helyes formában. A zöld nyilak egy nagyobb kiterjedésű interpolált szakaszt jelölnek 

(lásd alább, a szövegben). Az alkalmazott „Natural Neighbor” interpolációs eljárás leírása az 5.7.2. fejezetben 

olvasható. 

A 29. a bra ké t lé pé sbén ké szű lt: élö szö r ASCII pöntfélhö t éxpörta ltűnk, majd éz Natűral 

Néighbör (5.7.2 Szönögramök intérpöla ciö ja) algöritműssal intérpöla ltűk. A ké t ké p nagy-

ban hasönlí t égyma sra, dé aprö bb élcsű sza sök tö bb hélyű tt is mégfigyélhétö k. 

A ké pék bal öldala n a hömökfödrök ném űgyanött é s ném is azönös fa zisban kézdö dnék. A 

29. a bra bal szé lé tö l kö rű lbélű l égy céntimé térré égy halva ny, élmösö dött, fű ggö légés csí k 

la thatö  a zö ld nyilak kö zö tt, amélybén – kű lö nö sén a ví zöszlöpban – la gyszé lű  ví zszintés 

ré szék vannak. Itt égy, vagy tö bb szöna rmé ré s hia nyzik, az élmösö dött ré szt az intérpöla ciö  

tö ltö tté ki a ké t szömszé dös é rté k ségí tsé gé vél – Voronoi-diagram (Thiessen-pöligön) alapű  

sű lyöza s szérint. Az élmösö dött vönaltö l jöbbra é s balra tö bb halva ny, dé a vönalön bélű l 
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hata rözöttan pixélézétt csí k la thatö : itt a mé ré s „féltörlö dött”. A 29. a bra kissé  é létlén hata sű  

az intérpöla ciö  kö vétkézté bén: mivél az intérpöla ciö s élja ra sök sök szöftvércsömag ésété -

bén ném ta mögatja k az ‘x’ é s ‘y’ ira nyban élté rö  pixélmé réték définia la sa t, ézé rt a légjöbb 

(fű ggö légés-) félbönta shöz kéllétt alkalmazködni. Az intérpöla ciö s élja ra s töpölö giailag hé-

lyés érédmé nyt ad – mikö zbén sza mí ta si igé nyé hatalmas (TIFF éxpört a haszna lt könfigű-

ra ciö n ≲0,1 s űgyanéz intérpöla ciö val: ~420 s), ézé rt a szöna rmégjéléní tö  alkalmaza sök is 

réndszérint rasztérés kiménétékét adnak. Györs mégtékinté si cé lra mégö riztű k a TIFF ki-

ménétét, mé ré sékhéz pédig az intérpöla lt va ltözatökat haszna ltűk. 

 A TIFF szí nindéxélhétö  ké pförma tűm, méllyél léhétö sé gű nk van ölyan kiménték 

gya rta sa ra, amélyék ném igé nyélnék űtö lagös szí nézé st, haném kö zvétlénű l haszna lhatö k 

mind té rinförmatikai- mind kö zö nsé gés ké pmégjéléní tö  prögramökban. A RééfMastér® é s a 

Löwrancé® HDS–7″ Gén3 Töűch kézélö félű lété alapja n az ala bbi ké t szí nska la t é s indéxét 

féjlésztéttű k: 

 6 élémű , fölytönös fékété → barna → sa rga szí nra mpa: ■ R: 27; G: 27; B: 27; 0% → ■ 

R: 73; G: 40; B: 38; 9% ■ R: 57; G: 39; B: 38; 15% → ■ R: 65; G: 29; B: 28; 24% → ■ R: 

227; G: 172; B: 14; 75% → ■ R: 240; G: 187; B: 56; 100%. Mindén szí na tménét CIE Lab 

(Cömmissiön intérnatiönalé dé l’é clairagé – Némzétkö zi Vila gí ta si Bizöttsa g) szab-

va ny szérinti (30. a bra, 2. fű ggö légés csí k). 

 

 6 élémű , fölytönös fékété → szű rké ské k → sö té t cia nké k szí nra mpa: ■ R: 27; G: 27; 

B: 27; 0% → ■ R: 38; G: 40; B:73; 9% ■ R:38; G: 39; B: 57; 15% → ■ R: 28; G: 29; B: 

65; 24% → ■ R:14; G: 172; B: 227; 75% → ■ R:56; G: 187; B: 240; 100%. Mindén szí n-

a tménét CIE Lab szabva ny szérinti (30. a bra, 3. fű ggö légés csí k). 

 

Ha a szöna rké pék „é désví zi” ű zémmö dban ké szű lték é s a maxima lis bésűga rza si téljésí t-

mé ny 500 W (4.4 A szöna r-égyénlét) az inténzita s 8-bitré kvanta lt é rté ké az i ∈ ℕ [0; 171] 

intérvallűmban mözög, í gy mindké t szí nska la [0; 255]-ö s tartöma nyra nyű jtöttan, 0,9-és ‘γ’ 

kömpréssziö val adja a „légplasztikűsabb” érédmé nyt. Mindké t ska la t élké szí téttű k [0; 255]-

ö s indéxké nt is. 

Ké szű lt mé g égy harmadik, altérnatí v indéxska la az EdgéTéch® Discövér Bathymétric™ vö -

rö s szí nska la ja nak ö tlété alapja n is – élsö sörban téxtűra lis élémzé s cé lja bö l (30. a bra, 4. fű g-

gö légés csí k). 

A 30. a bra élsö  fű ggö légés csí kja a kö zö nsé gés, fékété → féhé r référéncia ska la t műtatja bé. 



78 
 

Plasztikűssa ga, a mörfölö gia kö nnyébb félismérhétö sé gé, a valö sa ggal tö bbé -kévé sbé  ö sz-

széégyéztéthétö  szí né miatt – prézénta ciö s cé lökra – a fekete → barna → sárga színrámpát 

használtuk. 

 

30. ábra. Tanulmány a szonogramok megjelenítéséhez: az első függőleges csík a közönséges, [0; 255]-ös, fekete → 

fehér skálát mutatja be, a szonogram minimum–maximum értéke közötti lineáris „széthúzással”, 0,9-es ‘γ’ komp-

resszióval. Az egyes objektumok jól felismerhetők, a vízoszlop alacsony reflektanciájú sávja szűk, a texturális kü-

lönbségek jól felismerhetők. A második függőleges csík a fekete → barna → sárga színrámpa képét mutatja be az 

első csíkkal azonos beállítások mellett. A texturális különbségek nehezebben kivehetők, de az árnyékok plasztiku-

sabban elválnak, így a terület morfológiája jobban átlátható. A harmadik csík a fekete → szürkéskék → sötét ci-

ánkék színrámpa képe, az első csíkkal azonos beállítások mellett. Bár az RGB értékek pixelről pixelre megegyez-

nek a második csík értékeivel, mégis sötétebb benyomást kelt, kevesebb kontraszttal. A negyedik csík (jobb olda-

lon) nem adja vissza a terület morfológiájának képét, de a különböző anyagi minőségű részek pontosan elválnak 

egymástól (morfológiai ráhatással). 

A TIFF éxpörta lö  algöritműst ű gy valö sí töttűk még, högy mindén égyés ké phéz métaadat-

ké nt ta rölja él a szöna rfélvé tél ké szí té sé nék (valö di) idö pöntja t, a förra s SL3 a llöma ny névé t, 

a rö gzí tö  szöna r tí pűsa t (jélénlég könstanské nt „Lowrance® StructureScan® 3D”), a szérzö -, 

valamint az éxpörta lö  prögram névé t, a szöna rfélvé tél tí pűsa t (DownScan™; sidescan; pri-

mary scan, secondary scan) é s az éxpörta la s da tűma t. 
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 Az éxpörta lö  prögramöt grafikűs kézélö félű lét né lkű l, parancssörön valö sí töttűk 

még, ű gy högy a mű kö dé sé naplö zhatö  légyén. A prögram az ala bbi kiménétét szölga ltatja 

términa léműla törön (stdout): 

 

 
FKM_140_145_L3 
8/11/2018 7:06:12 PM 
 
 Inicializáció… 
 
 Átlagos GNSS magasság: 134,70366343556 
 Minimum GNSS magasság: 134,380002246094 
 Maximum GNSS magasság: 135,229996875 
 Terjedelem: 0,849994628906245 
 
 Minimális GNSS magasság: 134,20366343556 
 Maximális GNSS magasság: 135,20366343556 
 Megengedett GNSS terjedelem: 1 
 
 Átlagtól nagymértékben eltávolodott mérések száma: 135 
 
 A terjedelem meghaladja a kritikus értéket! 
 Töröljük, vagy interpoláljuk a hibás magasságértékű pontokat? 
 T = Törlés / J = Javítás / M = Meghagyás változatlan formában / K = Kilépés 
 
 Törölve… 
 
 Összesen 58953 db elem. 
 Kapcsolópontok száma: 576 db. 
 
 Sikeres inicializáció! 
 
 Side-scan… Rendben! 
 Down-scan… Rendben! 
 Primary-scan… Rendben! 
 Geoadatbázis export… Rendben! 
 
Kész! 
 

5.4 Felmérési terv 

A Dra va magyarörsza gi ré szé nék félmé ré sékör Dé l-dűna ntű li Ví zű gyi Igazgatö sa g szakém-

béréinék tana csa alapja n 4–5 kilömé térés szakaszökat jélö ltű nk ki, ö sszésén 45 daraböt. A 

Dra va magyarörsza gi szakasznak ví zja rta térű lété a nagyöbb, él ném ga tölö dött hölta gak é s 

a szigéték figyélémbé vé télé vél ~36 km² (3 605,959 ha), hölta gak né lkű l: ~35 km². A fö a g 

maxima lis szé léssé gé (szigétékkél): ~230 m; minima lis szé léssé gé: ~107 m; a tlagös szé lés-

sé gé (hölta gak né lkű l, a szigétékét mégkérű lö  méllé ka gakkal égyű tt): ~150 m. 

A szöna r a ltal béla tött éfféktí v nyí la sszö g 2 × 70° (5.3.6. féjézét), éz né gymé térés, a tlagösnak 

feltételezett ví zmé lysé g ésété n mégkö zélí tö lég 22 mé térés, sű rű n minta zött kérésztszélvé -

nyékét ad. 
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I gy az a tlagös médérszé léssé g figyélémbé vé télé vél, kö zbén a béja randö  ű thössz minimali-

za la sa ra tö rékédvé a késkény- é s az a tlagös szé léssé gű  médérré szék ésété bén ö t hösszira -

nyű  pa szta t ké szí tű nk az ala bbi élja ra srénd szérint: 

1. A bal part ménté n, fölya sira nnyal szémbén félhajö zűnk a parttö l ölyan mésszé, högy 

az öldalra tékintö  szöna r ké pé nék szé lé n é ppén mégjélénjén a parté l (a 4.6.3. féjé-

zétbén a 17. a bra bal alsö  ré szé n la thatö  „léva gö da s”). Praktikűsan ű gy kéll a part 

ménté n vé gig haladni, högy a fékété sa v az öldalra tékintö  szöna r ké pé n, a jöbb öl-

dali panél ¼–⅕-é kö rnyé kén ingadözzön. I gy a félmé ré si térű lét vésztésé g mé g ném 

jéléntö s, dé a rö gzí tétt szöna rké pén mé g a parté l is la thatö , mikö zbén a hajö vézétö  

is élé g idö t kap, högy a part kiléngé séit kö véthéssé. A parté l ké pé nék rö gzí té sé azé rt 

föntös, mért ha égy ölyan fölyö  félmé ré sé t vé gézzű k, amélyén térépi géödé ziai mé -

ré sbö l, vagy lé gifélvé télézé sbö l sza rmazö  örtöfötö kön ném a ll réndélkézé sré a par-

té l, akkör a szöna rké p jöbb öldala nak űtö féldölgöza sa val mé g mindig élö a llí thatö . 

A parté l űtö lagös kinyéré sé t az tészi léhétö vé , högy az öldalné zéti szöna rké pékré 

ű gy tékinthétű nk, mint égy ta völsa g fű ggvé nyé bén léí rt inténzita s diagramra. Mivél 

a ja rmű  aktűa lis, GNSS mé ré s szérinti pözí ciö ja ismért é s a szöna r is mindén mé ré s 

alkalma val mégadja a maxima lis létapögata si ta völsa göt é s a halada s ira nyszö gé t 

ézé rt a szöna rké pék űtö lag géöréféra lhatö k. Ezén géöréféra lt ké pékrö l a parté l ak-

tűa lis ví zszintné l mé rt hélyzété megközelítőleg bédigitaliza lhatö . Ez a mégölda s 

mé g akkör is mű kö dö ké pés, högyha ném réndélkézű nk intérférömétrikűs mé lysé g-

adatsörökkal é s a szöna rké p örtöréktifika ciö ja csak sima, sí k médérféné k félté télé-

zé sé vél tö rté nik – mivél a szöna rféj é s a parté l kö zél égy sí kban hélyézkédik él. Hi-

ba t kiza rö lag a foreshortening öközhat (4.6.3. féjézét). 

2. A jöbb part ménté n, fölya sira nnyal mégégyézö én léhajö zűnk, az élö zö  pöntban léí r-

tak figyélémbé vé télé vél. 

3. A bal part é s a södörvönal kö zö tt félhajö zűnk. 

4. A södörvönalban léhajö zűnk. Szű ksé g ésété n – pé lda űl szigéték vannak a fölyö ban 

– éttö l a sörréndtö l él léhét té rni, dé idéa lis ölyan sört ö sszéa llí tani, amélybén a sö-

dörvönal, vagy a södörvönal kö rnyé ké égy léfélé  ésö  a gba ésik, mért ézzél a rélatí v 

kö zégsébéssé g a szöna rféj kö rnyézété bén minimaliza lhatö . A magas kö zégsébéssé g 

réndszérint ö rvé nyék é s lé gbűböré kök ví zbéjűta sa val, valamint a tartö a llva nyzatön 

kélétkézö  zajjal ja r. Ezék a hata sök röntja k a szöna r jél-zaj viszönya t é s az öldalra 

tékintö  pa szta zö  szöna rké pékén jéllégzétés, a hajö  billégé sé héz hasönlö , szimmét-
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rikűsan mégjélénö  sö té t csí kökat érédmé nyéznék – ritka n féhé rzajjal („hangya sö-

da s”). A Dra va, a tlagösan 5 – 7 
𝑘𝑚

ℎ
-s fölya si sébéssé gé t figyélémbé vé vé a maxima lis, 

GNSS szérinti halada si sébéssé g fölya sira nnyal szémbén 5 – 6 
𝑘𝑚

ℎ
, léfélé  10 – 11 

𝑘𝑚

ℎ
. 

5. A jöbb part é s a södörvönal kö zö tt félhajö zűnk. 

6. Ha a fölyö  szé léssé gé a tlag félétti, a kö zé psö  sa vök éltölhatö k ű gy, högy égyénlété-

sén léfédjé k a fénnmaradö  térű létét, mikö zbén a södörvönal méllétt légkö zélébb él-

haladö  a g léfélé  fűssön. 

A szöna rrégisztra tűmökat mindén égyés lé- é s félfélé  fűtö  a gban kű lö n-kű lö n kéll rö gzí téni, 

mivél az SDHC™ ka rtya k FAT32-és fa jlréndszéré bö l fakadö  ~2 GiB-ös körla t kb. kéttö  é s fé l 

fördűlatbö l élé rhétö . 

Az ű tvönala llöma nyök fölyamatösan ménthétö k. 

Ezén mé ré si térv kö vété sé vél a fölyö  űgyan ném fédhétö  lé téljés égé szé bén, dé a kélétkézétt 

adatsű rű sé g tö bb nagysa rénddél méghaladja a hagyöma nyös kérésztszélvé nyézé s adatsű -

rű sé gé t. 

5.5 A mérőrendszer felépítése 

A kűtata s félmé ré si szakasza ban a szöna rréndszért égy ké ttö rzsű , katamara n szérkézétű , 

6 × 1,2 × 2,3 mé rétű  ALÜVÜ (Alűminijski c amci Vűkövar) csö nakön ű zéméltéttű k. A katama-

ra n tést idéa lis mé rö platförm, mivél mérű lé sé minima lis é s jö l élléna ll a hösszténgély mén-

té n féllé pö  billégé snék – ézé rt gyakran haszna lja k séké lyví zi kö rű lmé nyék kö zö tt (SCHÜLTZ 

ét al., 2013). A csö nak téljés égé szé bén alűmí niűmbö l ké szű lt, í gy ném zavarja a mé ré s söra n 

a Précisiön – 9 ma gnésés ira nyméghata rözö  réndszéré t. 

A mé rö réndszért a csö nak örra ba, a ké t katamara ntést kö zé  hélyéztű k, ű gy högy a szöna r 

légyén az élsö  tést, amély a vizét hasí tja (GRZĄDZIEL ét al., 2015; EDGETECH, 2017). I gy a szöna r 

kva zi intakt, ö rvé nyéktö l, kavita ciö tö l é s lé gbűböré köktö l méntés kö zégbén halad – méllyél 

az intérférömétrikűs mé ré s pöntössa ga é s az öldalra tékintö  szöna rfélvé télék ré szlétgaz-

dagsa ga maximaliza lhatö  (KAESER & LITTS, 2013; GRZĄDZIEL ét al., 2015; 31. a bra é s 32. a bra). 

Cséré bén, az örrna l tö rté nö  élhélyézé s ha tra nya, högy az űszadé kfa val valö  ű tkö zé s vészé lyé 

viszönylag nagy – a ha tsö , fartű kö rré tö rté nö  félszérélé shéz ké pést (32. a bra). 
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31. ábra. A mérőrendszer elhelyezkedése az orrban. A két szonárfej és a vízsebességmérő a rúd végén lévő hor-

ganylemezre rögzített. Szükség esetén az egész rudazat hátra hajtható, így a mérési területre a rendszer szétsze-

relése nélkül is eljuthatunk – akár nagy sebességgel is. A rúd középen szétcsavarható. 

 

32. ábra. A szonár üzem közben. Mindkét szonárfej az intakt vízáramba merül, a rudazat keltette örvények, lég-

buborékok és kavitációs jelenségek már nem érintik az érzékelőket. Az uszadékfával való ütközés veszélye – cser-

ében – jelentős. 
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A mé rö réndszért égy ha röm mé térés, fű ggö légés rűdazat kö ré  szérvéztű k: 

 Az acé lrű d (GRZĄDZIEL ét al., 2015) tétéjé bé égy ⅝″-és ménét kérű lt, amélyré a Géö-

Max® Zénith35™ Prö GNSS rö gzí thétö . A GNSS-bö l égy darab, ké térű  ka bél lé p ki, 

amély az NMEA0183-as jélét töva bbí tja a szöna r kö zpönti kézélö szérvé félé . A ka bél 

a GNSS kömbina lt ÜSB/RS-232-és pörtja bö l kihű zhatö , í gy a GPS a ka bél mégcsava-

röda sa né lkű l lé- é s félszérélhétö . A GNSS é s szöna rréndszér kö zö s, fű ggö légés tén-

gélyré tö rté nö  élhélyézé sé vél a mé ré sék géöréféra la sa ké sö bb égyszérű bbén élvé -

gézhétö  (GRZĄDZIEL ét al., 2015). 

 A rű d alsö  vé gé ré égy 4 cm  × 20 céntimé térés hörganyléméz kérű lt, amélynék bal öl-

dala ra a StrűctűréScan® 3D féjét, jöbb öldala ra pédig az égycsatörna s mé lysé gmé rö  

szöna rféjét rö gzí téttű k. Az égycsatörna s szöna r féljébb, a hörganyléméz hidrödina-

mikai takara sa ban ű l, mí g a StrűctűréScan® 3D kicsit léjjébb, kö zvétlénű l a léméz 

alatt, a kva zi intakt ví za ramba mérű l bélé. A ké t szöna rféj ví zszintés kö zé pvönala 

kö zti ta völsa g 0,15 m. A ké t szénzör fű ggö légés ira nyű  élkű lö ní té sé ré azé rt van szű k-

sé g, högy a jöbbrö l-balrö l 88-88°-ös nyí la sszö gű  intérférömétrikűs mé ré s tartöma -

nya ba né lö gjön bélé az égycsatörna s szöna r ha za. Ha élhanyagölna nk, éz a magas-

sa gkű lö nbsé g kismé rétű  hiba t öközna az öldalra tékintö  szöna rké pék féldölgöza sa -

ban, ézé rt a sidéscan adatcsömaghöz csatölt mé lysé gadatöt ézén kű lö nbsé ggél csö k-

kénténi kéll. A GNSS- é s a StrűctűréScan® 3D élvi kö zé ppöntja kö zö tti ta völsa g fű g-

gö légésén 3,05 m, ví zszintésén a halada si ira nyra mérö légésén 0,075 m (balra), ví z-

szintésén a halada si ira nnyal pa rhűzamösan (ha trafélé ) 0,05 m. Ezén é rté kék rö gzí -

té sé ré azé rt van szű ksé g, högy a mé rö réndszérrél a rélatí v mé lysé g méllétt a féné k-

dömbörzat abszölű t magassa ga t is méghata rözhassűk, valamint a mé ré s hélyé t kis-

mé rté kbén pöntösí tsűk. A mé ré sné l haszna lt ké t szöna rféjbö l (33. a bra) ké t-ké t ka -

bél hald félfélé  a kézélö szérvhéz, illétvé a „fékétédöböz”-höz. 
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33. ábra. A háromméteres rudazat aljára szerelt szonárfejek és köztük a lapátkerekes vízsebességmérő. 

 A ké t szénzör kö zö tt, a mé rö réndszér téngélyé bén hélyézkédik él a lapa tkérékés ví z-

sébéssé gmé rö , ű gy högy a sébéssé gmé rö  alsö  sí kja égybéésik a rö gzí tö  léméz alja val, 

í gy a lapa tök kö zvétlénű l a ví za ramba ésnék. Ez az élhélyézé s kismé rté kbén tű lbé-

csű li a rélatí v sébéssé gét. A ví zsébéssé gmé rö tö l 1 darab NMEA2000®-és (né ha ny jé-

lö lé sén NMEA2k®) ka bél indűl a kézélö szérv ira nya ba (33. a bra). 

 A rö gzí tö lap élé  égy PVC fé lhéngért hélyéztű nk, högy a szérélvé ny a ramla stani ‘k’ 

förmaté nyézö jé alacsönyabb légyén; mély sí klapra vönatköztatva k ≳ 1,1, féné klap-

pal élla tött fé lhéngér ésété bén viszönt k ≲ 0,9 (34. a bra). 
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34. ábra. Áramlásjavító PVC félhenger a szonárokat és a vízsebességmérőt tartó horganylemez előtt. Bal oldalon 

a Lowrance® StructureScan® 3D szonárfej, középen a Lowrance® EP-70R lapátkerekes vízsebességmérő, jobb ol-

dalon pedig a Lowrance® HST-WSU 83/200 kHz egycsatornás szonár látható. A StructureScan® 3D szonárfej tete-

jén lévő műanyag peren alsó része egyvonalba esik az egycsatornás szonár középvonalával. 

 A szöna rféjékét tartö  mé rö rű dra ö t céntis lé pé skö zzél rö gzí tö lyűkakat fű rtűnk, högy 

a gyaköri lé- é s félszérélé sékné l né léhéssén a szöna rt az élvi, élö ré műtatö  ira nytö l 

élté rö én rö gzí téni. 

 A szöna r kézélö szérvé a szöna rféjék mérű lé sé t csak 0,1 mé térés lé pé skö zzél ké pés 

rö gzí téni, ézé rt a rű d kifélé  ésö  öldala n céntimé térés öszta skö zű  röva tka k vannak, 

amélyék ménté n a té nylégés mérű lé s léölvashatö . Ezén é rté k ségí tsé gé vél a valö di 

mé lysé g szöftvérésén kisza mí thatö . 

 A mé rö rű d kö zé pén szé tszérélhétö , högy a rö gzí tö csö bö l a GNSS é s a szöna rféjék 

lészérélé sé né lkű l kihű zhatö  légyén. Ezzél a mégölda ssal ném kéll mindén alkalöm-

mal a ka bélkö tégékét élböntani, majd ismé t rö gzí téni. 

Ezt a fizikai félé pí té st kö vétvé ma s batimétriai-, vagy öldalpa szta zö  szöna rfélmé ré sék is ki-

vitélézhétö k; mély térvéink szérint a kiskö ltsé gvété sű  szöna rréndszérék gyakörlati kié pí té -

sé nék égy sztenderdizált protokollja lehetne. 
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5.6 Üzemeltetési terv 

A mé ré s réprödűka lhatö sa ga é rdéké bén föntös, högy a szöna rréndszért mindén 

alkalömmal azönös élja ra srénd szérint széréljű k ö sszé é s azönös béa lí ta sökkal 

ű zéméltéssű k. 

 

O sszészérélé sék alkalma val az ala bbi űtasí ta s szérint ja rtűnk él: 

1. Ellénö rizzű k, högy a csö nak örra ba szérélt félfű ggészté s kű lsö  öldala rö l ném hia ny-

zik-é a rö gzí tö  csavar (⌀ 5 mm, ⬡)! A rűdazatöt a könzöl félétt szörí tö gyű rű vél is 

rö gzí téni kéll. 

2. Az intérférömétrikűs- é s az égycsatörna s szöna rt, valamint a ví zsébéssé gmé rö t tar-

talmazö  rű dön éllénö rizzű k, högy a ha röm ka bélt rö gzí tö  ka bélkö tégélö k ném sza-

kadtak-é él. Ha élszakadtak, pö töljűk ézékét ű gy, högy a ka bél a rű d ha tsö  ré szé n, a 

csö nak félé  ésö  öldalön légyén. A ka bélkö tégélö k féléslégés, tű llö gö  ré szé t va gjűk lé. 

3. Alűlrö l hélyézzű k bé a tartö ba a szénzörökat tartö  rűdat, ű gy högy 30 – 40 cm mé lyén 

mérű ljö n a ví zfélszí n ala . 

4. Hű zzűk még a rö gzí tö  csavart, ű gy högy a rű dön lé vö  sű lyésztétt fűratök égyiké bé 

éssén. 

5. A rű dön ha röm céntimé térénké nt béva ga sök la thatö k. Sza möljűk még ézékét, vagy 

mé rjű k lé, högy a szöna r milyén mé lyén mérű l. A szöna r mérű lé sé t az intérférömét-

rikűs (nagy mé rétű , fékété) szöna rtést félsö  ré szé n lé vö  mű anyag pérém alsö  ré szé 

a ltal kijélö lt sí ktö l félfélé , a ví z félszí né ig mé rjű k. A kapött é rté két mindénké ppén 

jégyézzű k fél, mivél a szöna r a ví zmé lysé gét éttö l a szinttö l sza mí tja, í gy a mé rt é r-

té kékét a mérű lé s mé rté ké vél a féldölgöza s söra n körriga lni kéll. 

6. Ellénö rizzű k a GéöMax® Zénith35™ Prö mindké t akkűműla töra nak tö ltö ttsé gé t! Ha 

téljésén fél vannak tö ltvé, hélyézzű k a GPS-bé az égyikét. 

7. Csatlaköztassűk a GPS-héz a VHF é s az ÜMTS anténna t! 

8. Hajtsűk ra  a GPS-t a rű d vé gé n az ⅝″-és ménétré. A ménét tű l hösszű , í gy GPS-t ném 

léhét annyira béhajtani, högy félű ljö n! 

9. Csatlaköztassűk az ÜSB & RS–232 (DB9)-és, fékété ka bélt a GPS 7 pinés (LEMO®) 

pörtja höz! 
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10. Az ÜSB & RS–232 ka bél RS–232 vé gé héz csatlaköztassűk a szű rké RS-232-és ka bélt, 

amély a szöna r ö sszévönt ta p- é s NMEA pörtja höz kö tö dik. Az ö sszévönt ta p- é s 

NMEA ka bél „papűcsökkal” csatlaközik a szű rké ka bélhéz. Né zzű k még, högy ézén 

ném csű sztak-é szé t. A ké t rö vid sza lön lé vö  csatlaközö nak ném kéll ö sszékö tvé 

lénni. 

11. Kapcsöljűk bé a GPS-t! 

12. A szöna r ké tvé gű  ka bélé t („Transdűcér 1” & „Transdűcér 2”) csatlaköztassűk a 

StrűctűréScan® 3D féliratű  hű tö börda s fékétédöbözhöz.  

13. A StrűctűréScan® 3D döböza n tala lhatö , sa rga „NET–1” féliratű  csatlaközö t kö ssű k 

ö sszé a szöna r kézélö szérvé nék ha tűlja n tala lhatö  „Nétwörk” féliratű , szinté n sa rga 

csatlaközö val – a szű rké, mindké t vé gé n égyförma, sa rga csatlaközö s Ethérnét ka -

béllél. 

14. A StrűctűréScan® 3D ta pka bélé t kö ssű k a fékété döböz „Pöwér” féliratű  csatlaközö -

ja höz. 

15. Kö ssű k a sarűkkal a StrűctűréScan® 3D ta pka bélé t a fékété aűtö akkűműla törhöz. A 

„Pöwér” féliratna l lé vö  LED-nék hamarösan zö ldén ki kéll gyűlladnia. 

16. Rö gzí tsű k a Précisiön – 9 ha römténgélyű  élfördűla smé rö t az élö ré félszérélt könzö-

la ra (jöbb öldalön ha tűl a körma nyna l). A Précisiön – 9 tétéjé n lé vö , „❚” jélnék a mé-

nétira nyba kéll műtatnia. 

17. Csatlaköztassűk a Précisiön – 9-höz (alűlrö l) a léghösszabb NMEA2k® ka bélt. 

18. A ka bél ma sik vé gé t kö ssű k az NMEA2k® gérinchéz. 

19. A gérinchéz csatlaköztassűk a ví zsébéssé gmé rö  ka bélé t is. 

20. A légrö vidébb NMEA2k® ka béllél kö ssű k az NMEA gérincét a szöna r kézélö szérvé -

nék ha tűlja n lé vö  NMEA2k® féliratű  csatlaközö höz. 

21. A gérinc űtölsö  szabad csatlaközö ja höz kö ssű k az NMEA2k® ta pka bélt. 

22. A kézélö szérv pirös csatlaközö ja höz kö ssű k a GPS félö l é rkézö , NMEA-val kö zö sí tétt 

ta pka bélt. 

23. Az égycsatörna s (singlé-béam) szöna r ké k vé gű  ka bélé t kö ssű k a kézélö szérv ké k 

csatlaközö ja höz. 

24. Kö ssű k a kézélö szérv ta pka bélé t az NMEA2k® ta pka bélé vél égyű tt a szű rké akkű-

műla törhöz. 
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25. Kapcsöljűk bé a szöna rt a kézélö szérv „ⵀ” gömbja val. A réndszér ézzél haszna latra 

ké sz. Az indí ta s sökkal éz űta n a „Transdűcér 1” & „Transdűcér 2” féliratű , zö ld lé-

déknék is fél kéll gyűlladnia é s a mé ré s fölyama n, fölyamatösan zö ldén kéll vila gí ta-

niűk. 

26. A szöna r kézélö panéljé n a Béa llí ta sök → Ha lö zat → Adatförra sök (Séttings → Nét-

wörk→ Data söűrcés) ré szné l éllénö rizzű k, högy a GPS békézdé sné l az NMEA van-é 

kipipa lva. Ha ném, pipa ljűk bé. Ha NMEA sör égya ltala n ném la tszik, akkör a GPS 

nincs csatlaköztatva, vagy a csatlaköza sök ménté n é rintkézé si hiba van. Ha méggyö -

zö dtű nk rö la, högy nincs é rintkézé si hiba, dé az NMEA sör mé gsém la tszik, akkör 

éllénö rizzű k mind a szöna rön, mind a GNSS ké szű lé kén a bitsébéssé gét, amélynék 

mindké t észkö zö n 38 400 baűd-öt kéll műtatni. 

27. A mé ré s mégkézdé sé élö tt éllénö rizzű k, högy légala bb égy micröSDHC™ ka rtya van 

a kézélö szérv jöbb öldali SDHC™ panéljé bén é s högy a ka rtya n van légala bb 1,5 GiB 

szabad ta rhély. 

28. A szöna rréndszér 25. – 1. pönt fördí tött vé gréhajta sa val szé tbönthatö . 

A mé ré sék söra n a mé lysé gmé rö  singlé-béam szöna rt 200 kHz-én, a singlé-béam szöna rt 

455 kHz-és névleges frékvéncia n, az intérférömétrikűs réndszért szinté n 455 kHz-és névle-

ges frékvéncia n kéll ű zéméltétni (ném a llí thatö ). A GNSS-ű tvönal rö gzí té st mindén indí ta s 

űta n idö -alapű , 0 ma södpércés gyakörisa gra kéll kapcsölni. A rö gzí tétt a llöma ny félbönta sa t 

(csömagmé rété t) 3 200 ba jtban hata röztűk még. A szöna r kézélö szérvé n tétt béa llí ta sök 

fa jlba ménthétö k é s ké sö bb visszatö lthétö k, vagy hibakérésé s cé lja bö l élémézhétö k. 

 Ha a szöna rréndszért sikérésén ö sszészéréltű k, akkör mé ré s kö zbén, a kézélö félű lé-

tén a sidéscan adatökat (35. a bra, a ké pérnyö  jöbb öldala n) é s a csö nak élö réhalada sa t is 

la tnűnk kéll (35. a bra, a ké pérnyö  bal öldala n). 
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35. ábra. A szonár kezelőfelülete mérés közben. 

5.7 Térinformatikai feldolgozás 

A té rinförmatikai féldölgöza s adja még az alapja t a szöna radatök adatba zisélvű  réndszéré-

zé sé nék, a méglé vö  géödé ziai mé ré sék kö zé  tö rté nö  intégra la sa nak, a féldölgözött adatök 

kartövizűaliza ciö ja nak é s hidrögéögra fiai é rtélmézé sé nék. 

5.7.1 Domborzatmodellek interpolációja 

Az intérférömétrikűs mé ré sékbö l éxpörta lt a llöma nyök pöntökat tartalmaznak, mélyékét a 

haté könyabb vizűaliza ciö  é s kö nnyébb féldölgözhatö sa g é rdéké bén rasztérés magassa gmö-

déllékké  kéll alakí tani. Az a talakí ta s söra n tö bbhélyén intérpöla ciö ra van szű ksé g. Az intér-

pöla ciö s élja ra sök kö zű l ha röm mégölda s alkalmazhatö  haté könyan: 

1. IDW 

2. ANÜDEM 

3. EBK Régréssiön Prédictiön 

Ezén élja ra sök nűmérikűs ö sszéhasönlí ta sa ra égy, a 36. a brán béműtatött vizsga lati térű lé-

tét va lasztöttűnk. Az a bra n széréplö  zö ld pöntök a szöna r a ltal mé rt intérférömétrikűs adat-

sörbö l az 5.3.8. féjézétbén léí rt, ESRI fa jlgéöadatba zis-éxpörttal ké szű lték. Mindén pönt tar-

talmazza a – sí kköördina ta k méllétt – géömétriai attribű tűmké nt az EOMA magassa göt é s a 
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bécsű lt intérférömétrikűs hiba t (a 25. a brán szémlé ltététt mödéll alapja n). A pöntök ké-

résztira nyű  té rkö zé 1′ (0,3048 m). A félmé ré s söra n a csö nak a narancssárga pontok mentén 

haladt nyugatról keletre. 

 

36. ábra. Az IDW, az ANUDEM és az EBK Regression Prediction algoritmusok bemeneti adatsora. A nagy, na-

rancssárga pontok a csónak (számított) útpontjait jelölik (24. ábra). A zöld, interferometrikus úton mért pontok 

keresztirányú térköze 1′ (0,3048 m). Az interferometrikus pászták az 5.3.4. fejezetben leírtak szerint készültek és 

többnyire merőlegesek a haladási irányra. Az ábrán szereplő fekete ‘⋆’-ok a későbbi mintavételi helyeket jelölik 

(8. táblázat.). Méretarány: 1 : 70. 

 1. IDW (Invérsé Distancé Wéightéd – Ta völsa ggal fördí töttan ara nyös [-sű lyöza sű  in-

térpöla ciö s élja ra s]) az égyik légégyszérű bb té rinförmatikai intérpöla ciö s algöritműs. Az 

IDW égy kisza mí tani kí va nt célla é rté ké t ű gy hata rözza még, högy a célla kö zé ppöntja nak 

kö rnyézété bén tala lhatö  ismért pöntök é rté ké nék sű lyözött a tlaga t vészi, ű gy högy a sű lyté -

nyézö  a ta völsa g récipröka, égy, a félhaszna lö  a ltal va lasztött hatva nyra émélvé. A keresett, 

‘x̄’ érték így: 

 x̅ =
∑ [(

1

di
)
p

∙xi]
n
i=1

∑ (
1

di
)
p

n
i=1

 {29} 

ahol ‘di’ az ‘i’-édik pönt ta völsa ga; ‘p’ égy a félhaszna lö  a ltal mégva laszthatö  hatva nykitévö  

(p ∈ ℝ és p ≥ 0); ‘xi’ a ‘di’ ta völsa gra lé vö  pönt é rté ké. A légtö bb impléménta ciö ban a ‘d’ 

ta völsa g é s/vagy a sza mí ta sba bévönt pöntök ‘n’ sza mössa ga körla tözhatö . 
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Az IDW élö nyé, högy a béménéti adatsör miniműm- é s maximűm é rté kéit mégö rzi, a sza mí -

ta sa györs, jö l haszna lhatö  ölyan kö rnyézétékbén, ahöl a vizsga lt jélénsé g izötrö p é s sű rű n 

minta zött (ESRI Inc., 2017). 

Ha tra nya, högy ném ké pés a mé rt pöntökra jéllémzö  mé ré si hiba t kézélni, amély viszönt 

intérférömétrikűs mé ré sék ésété bén ismért (LÜRTON, 2000). Töva bbi ha tra nya, högy rösszűl 

téljésí t ölyan kö rnyézétbén, ahöl a mé rt pöntök hirtélén mégritkűlnak, pé lda űl a parté lék 

kö zélé bén. 

Az IDW a 37. a bra szérinti ké pét adja a 36. a bra pöntjai alapja n: 

 

37. ábra. IDW algoritmussal interpolált terepmodell a 23. ábrával közel megegyező elhelyezkedésű vizsgálati te-

rületen. A szintvonalak 0,1 méterenként követik egymást. Interpolált minimumérték: 84,3152 mBf. Interpolált ma-

ximumérték: 85,6390 mBf. Szórás: 0,35839 m. Átlag: 85,0255 mBf. Az interpoláció az alábbi utasítással készült: 

arcpy.ddd.Idw(r"{Forrásfájl elérési útja}", 0.75, 2, "FIXED 3.75", None). Cellaméret: 0,75 m; fix keresési sugár 

3,75 m; ‘p’ kitevő: 2. Az ábrán szereplő fekete ‘⋆’-ok mintavételi helyeket jelölnek (8. táblázat). Méretarány: 1 : 70. 

A szintvonalak peremi „kifordulása” a raszter szélén fellépő adathiány következménye, nem interpolációs (mel-

lék-) termék. 

 2. Ma södik intérpöla ciö s élja ra s-csala d az ANÜDEM (Aűstralian Natiönal Ünivérsity 

Digital Elévatiön Mödél – Aűsztra l Némzéti Egyétém digita lis magassa gmödéll [algörit-

műs]). Az ANÜDEM égy mö dösí tött spliné algöritműs, mélynék élsö dlégés cé lja, högy hid-

rölö giailag körrékt – mindén ésétbén léfölya ssal réndélkézö  –, a valö s dömbörzathöz ha-

sönlö , intérpöla lt, szakada sméntés félszí nékét hözzön lé tré, szintvönalak é s/vagy mé rt pön-

tök halmaza bö l (ESRI Inc., 2017). Az élja ra s azönban ké pés léfölya stalan térű létékkél rén-

délkézö  dömbörzatmödéllék intérpöla ciö ja ra is, ha a béménéti adatsör ézt indökölja (ESRI 

Inc., 2017). A dölgözatban széréplö  ö sszés féné kdömbörzatmödéll ézén léfölya st 

kiké nyszérí tö  béa llí ta s haszna lata né lkű l ké szű lt, mért a médérféné k ném tékinthétö  
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hidrölö giailag körréktnék, mivél gyakran léfölya stalan mé lyédé sék é s éllénésé sés térű léték 

tagölja k. 

Az ANÜDEM ké pés figyélémbé vénni a mé ré si hiba t, azönban ném pöntönké nt, haném az 

égé sz adathalmazra vönatköztatva. Mű szaki ha tra nya, högy ném ta mögatja a műltipönt 

élémöszta lyök géömétriai attribű tűmait (‘M’ & ‘Z’ é rté kék), valamint nagy élémsza m ésété n 

igén sza mí ta sigé nyés.  

Az ANUDEM algoritmus több néven is ismert; az ArcGIS® rendszerekben „Topo to Raster” 

néven szerepel. Az ANUMDEM a 38. a bra szerinti képet adja a 37. a bra ́val megegyező vizs-

gálati területen. 

 

38. ábra. ANUDEM algoritmussal interpolált terepmodell a 37. ábrával megegyező vizsgálati területen. A szintvo-

nalak 0,1 méterenként követik egymást. Interpolált minimumérték: 84,4480 mBf. Interpolált maximumérték: 

85,5874 mBf. Szórás: 0,35403 m. Átlag: 85,0240 mBf. Az interpoláció az alábbi utasítással készült: arcpy.ddd.To-

poToRaster(r"{Forrásfájl elérési útja}", r"{Kimenet elérési útja}", 0.75, "{Kiterjedés}", 0, None, None, "NO_EN-

FORCE", "SPOT", 20, None, 1.8, 0.17, 0.17, 200, None, None, None, None, None, None, None, None). Cellaméret: 

0,75 m. Diszkretizációs hibafaktor: 1,8 (enyhe simítás). Vertikális hibaszórás & Egyesszámú tolerancia-érték 

0,17 m. Az összevethetőség végett a pixelek az IDW algoritmussal készült kép pixeleihez igazítottak (snapped). Az 

ábrán szereplő fekete ‘⋆’-ok mintavételi helyeket jelölnek (8. táblázat). Méretarány: 1 : 70. 

 3. Harmadik mégölda s az Empirical Bayésian Kriging (EBK) Régréssiön Prédictiön 

géö-pröcéssz haszna lata. Az EBK égy ölyan krigélé sés intérpöla ciö s élja ra s, amély a bémé-

néti adathalmazt féldarabölja kisébb ré szhalmazökra, majd az égyés alhalmazökra szémi-

variögramökat illészt. Ezt a mű vélétét addig ismé tli, amí g az alhalmazöknak é s szémivariö-

gramöknak ölyan kömbina ciö ja t ném tala lja, amély a légkisébb élö réjélzé si hiba t adja. Az 

í gy kapött szémivariögramökkal krigélé st hajt vé gré, amélyét EBK Régréssiön Prédictiön 

ésété bén régréssziö val kömbina l. Az EBK élö nyé, högy ké pés figyélémbé vénni az égyés 
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mé rt pöntökön féllé pö  égyédi mé ré si hiba t, í gy az intérférömétrikűs mé ré sék pillangö -ha-

ta sa (GRALL & MARSZAL, 2015) ném hamí sí tja még (annyira) a térépmödéllék szégé lyé t. Ha t-

ra nya, högy a sziműla ciö k miatt sza mí ta sigé nyés. Az EBK a 39. a bra szérinti ké pét adja a 37. 

a brával mégégyézö  vizsga lati térű létén. 

 

39. ábra. EBK algoritmussal interpolált terepmodell a 37. ábrával megegyező vizsgálati területen. A szintvonalak 

0,1 méterenként követik egymást. Interpolált minimumérték: 84,2415 mBf. Interpolált maximumérték: 

85,6684 mBf. Szórás: 0,381992 m. Átlag: 85,02640 mBf. Az interpoláció az alábbi utasítással készült: arcpy.ga.EB-

KRegressionPrediction(r"{Forrásfájl elérési útja}",, "POINT_Z", "{Konstans raszter}", "{Kimeneti réteg}", r"{Kime-

net elérési útja}", None, "POINT_M", 95, None, "NONE", "K_BESSEL", 100, 1, 100, "NBRTYPE = StandardCircular 

RADIUS = 8.17756497554043 ANGLE = 0 NBR_MAX = 15 NBR_MIN = 10 SECTOR_TYPE = FOUR_SECTORS"). Cella-

méret: 0,75 m. Az összevethetőség végett a pixelek az IDW algoritmussal készült kép pixeleihez igazítottak (snap-

ped). Az ábrán szereplő fekete ‘⋆’-ok mintavételi helyeket jelölnek (8. táblázat). Méretarány: 1 : 70. 

Ha ö sszéhasönlí tjűk a kapött ké pékét, a förma kat, a sű lyédé kékét é s csű csökat 

mindha röm algöritműs kivé tél né lkű l visszaadja. A béménéti pöntökhöz hű  érédmé nyt az 

IDW é s az EBK Régréssiön Prédictiön ad, mikö zbén a léginka bb „dömbörzatszérű ”, la gy, lé-

kérékí tétt förma kat az ANÜDEM algöritműs ké szí t. A kű lö nbsé gék élényé szö k é s fö lég för-

maiak, az intérpöla ciö s élja ra sök nűmérikűs vizsga lata szérint a sza mszérű  élté ré sék ala-

csönyak (8. ta bla zat). 
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8. táblázat. Az IDW, az ANUDEM és az EBK Regression Prediction interpolációs algoritmus által készített folyto-

nos felületek 8 db, kvázi-véletlen ponttal mintázott magasságértekéi [mBf]. A kék számok az adott sorban a leg-

alacsonyabb, még a pirosak a legmagasabb értékeket jelölik. 

№ 

(36. ábra) 

IDW 

(37. ábra) 

ANUDEM 

(38. ábra) 

EBK 

(39. ábra) 

1 84,321 84,467 84,277 

2 84,957 84,929 84,940 

3 84,745 84,774 84,689 

4 85,211 85,203 85,201 

5 85,569 85,501 85,568 

6 84,760 84,747 84,752 

7 85,096 85,098 85,107 

8 85,258 85,259 85,266 

 

A Műra törkölata nak kö rnyé ké n vé gzétt kí sé rlétéink alapja n a végső választás az ANUDEM 

algoritmusra esett, mért fölyö  kö rnyézété nék dömbörzati viszönyait léí rö  LIDAR a llöma -

nyökkal é s a parté l géödé ziai félmé ré sé vél égyű tt ké pés hidrölö giailag hélyés dömbörzat-

mödéllt lé tréhözni, améllyél a médérféné kdömbörzatöt szakada sméntésén intégra lja a fö-

lyö  félszí ndömbörzati kö rnyézété bé. Ném visz az érédmé nyrasztérbé élfögadhatatlan kilén-

gé sékét mé g ölyan hélyzétékbén sém, amikör sű rű n é s ritka n mintavé télézétt, ésétlég adat-

hia nyös térű léték va ltja k égyma st. A tö bbi algöritműshöz ké pést nagy élö nyé, högy a mű ta r-

gyak (térélö  mű ta rgyak, tö lté sék) szakada svönalké nt is mégadhatö k, ézzél az ANÜDEM az 

antröpögé n érédétű  mörfölö giai förma kat sökkal hű ébbén adja vissza. 

5.7.2 Szonogramok interpolációja 

A té rinförmatikai féldölgöza s ma sik nagy csala dja a szönögramök intérpöla ciö ja. A pröb-

lé ma mű szakilag mégégyézik az élö zö  féjézét intérpöla ciö s pröblé ma ja val: pönthalmazökat 

kéll rasztérré  alakí tani. Az adat jéllégé viszönt jéléntö sén élté rö , mivél a szönögramök ném 

tékinthétö k fölytönös adatsöröknak. Ez jéléntö sén léhata rölja az intérpöla ciö s észkö zö k 

ta rha za t: égyik léhétö sé g a légkö zélébbi szömszé dsa g élvé n mű kö dö  „Néarést néighbör” 

(BÜSCOMBE, 2017), vagy a mű szakilag éhhéz igén hasönlö  „Natűral Néighbör” („Térmé szétés” 

szömszé dsa g) algöritműs (ESRI Inc., 2017). Mivél a té rinförmatika ban a Néarést néighbör 

élja ra st fö lég rasztér → rasztér intérpöla ciö na l, ű jramintavé télézé si élja ra ské nt haszna lja k, 

ézé rt vé gű l a Natűral Néighbör-t va lasztöttűk. 
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 A „Natűral Néighbör” Voronoi-diagram alapű , véktör → rasztér intérpöla ciö s élja ra s; 

mélybén a sza mí ta s ké t lé pé sbén tö rté nik: 

1. Elö szö r az ismért pöntök kö ré  Voronoi- (Thiessen-) pöligönökat vönűnk; méllyél égy 

kitérjédt pöligönha lö zat kélétkézik, mélyét a mémö ria ban ta rölűnk él (40. a bra. ‘A’ 

öldal) 

2. Ma södik lé pé sbén az algöritműs méghata rözza az intérpöla landö  célla géömétriai 

kö zé ppöntja t, majd az í gy kapött pönt szömszé djaival ismé téltén Voronoi-pöligönö-

kat gya rt, mélybö l léva lasztja azt az égy pöligönt, amélynék kö zé ppöntja ban az in-

térpöla landö  célla kö zé ppöntja van. Ezt az égy pöligönt ö sszémétszi az élsö  lé pé s-

bén ké szí tétt érédéti pöligönha lö zattal. Az intérpöla landö  é rté k méghata röza sa ban 

azön ismért é rté kék fögnak ré szt vénni, amélyék Voronoi-pöligönjait az ű j pöligön 

a tmétszi. Az a tmétszétt térű léték élté rö ék lésznék. Ezékét az algöritműs féljégyzi é s 

az a tmétszétt térű léték rélatí v ara nya val sű lyözött a tlagöla st vé géz. Az í gy kapött 

sű lyözött a tlag a kérésétt intérpöla lt é rté k (40. a bra. ‘B’ öldal). 

Ezén mű kö dé sé vél a Natűral Néighbör élmé léti ökökbö l is idéa lis va laszta s: a szönögramök 

véktörös pöntké nt a bra zölt é rté kéi valö ja ban égy kitérjédt té rré szrö l szölga ltatnak ö sszég-

zétt réfléktancia é rté két (4.3.6. féjézét). 
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40. ábra. A Natural Neighbor interpolációs eljárás működésének elvi alapjai. A zöld körök az ismert értékű pon-

tok térbeli helyzetét jelölik. Az algoritmus első lépésben ezen ismert pontok köré Voronoi- (Thiessen-) poligono-

kat von (kékkel kitöltött síkidomok). Második lépésben az ismert pontok kiterjedésére raszterhálót illeszt, majd 

meghatározza az egyes cellák geometriai középpontját. Egy ilyen cellaközéppontot jelöl a hússzínű ‘+’. Ekkor az 

algoritmus leválogatja a meghatározni kívánt pont környezetében elhelyezkedő ismert pontokat, majd ismétel-

ten Voronoi poligonokat készít. A keletkezett poligonok közül leválasztja azt az egyet, amelynek a középpontjá-

ban a keresett pont található (narancssárga, félig átlátszó poligon a ‘B’ oldalon). Ezt a leválasztott poligont ösz-

szemetszi az első lépésben legyártott poligonokkal, majd meghatározza, hogy a keresett pont köré vont poligon 

területének hányadrésze esik valamelyik alatta fekvő átmetszett poligonra (‘B’ oldal százalékra váltott értékei, 

melyek a kerekítések miatt nem érik el a 100%-ot). Az így kapott területarány-listát feljegyzi és az ismert pontok 

értékeivel, a hozzájuk tartozó területarányszámokkal súlyozott átlagolást végez a következő képlettel: �̅� =

∑ 𝑞𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ; ahol ‘qi’ az ‘i’. terület aránya, ‘xi’ az ‘i’. ismert érték. 

5.7.3 Adatintegráció 

Ahhöz, högy égy sikérés fölyö ví zi félmé ré st hajtsűnk vé gré é s hajö za si ű tvönalat jélö ljű nk 

ki, ű gy högy a kapött a llöma nyök ké tdiménziö s hidrölö giai mödéllék fűttata sa ra is alkalma-

sak légyénék, ném élégéndö  a féné kdömbörzat ismérété; szű ksé gű nk van: 

 Fö médér kö zé p-, vagy södörvönala ra. 

 Az élvi parté lré. 

 A kö rnyézét dömbörzatmödélljé ré.  

 A kö rnyézét félszí nbörí töttsa ga ra é s végéta ciö s viszönyaira. 

 A ví ztérélö  mű ta rgyak, a fölyö t szégé lyézö  égyé b mű ta rgyak é s vé dmű vék géödé ziai 

bémé ré séiré. 

  
A B 



97 
 

 A félszí ni ví zrajzi a llöma sök nűllpöntjaira. 

 A kö rnyézö  űtak körönaszintjé ré é s a béé pí tétt térű léték ismérété ré. 

 Kartögra fiai/naviga ciö s cé lökra szű ksé gésék léhétnék mé g a hajö za si jélék, az ű szö  

mű ta rgyak é s a kikö tö k félmé ré séiré is. 

Ezék az adatsörök réndszérint kű lö nbö zö  idö bén, élté rö  félbönta sban é s ma s-ma s minö sé g-

bén ké szű lték, ézé rt intégra lnűnk kéll ö két. 

A Dra va médré t é s kö zvétlén kö rnyézété t léfédö  dömbörzatmödéll kialakí ta sa ra ké t fö  adat-

förra st haszna ltűnk fél: 

1. Az intérférömétrikűs mé ré sékbö l sza rmazö , fa jlgéöadatba zisba méntétt féné kdöm-

börzat-a llöma nyökat (5.3.8. féjézét). 

2. A Dé l-dűna ntű li Ví zű gyi Igazgatö sa g égy köra bbi, 2013-as LIDAR félvé télé t é s énnék 

manűa lis mö dszérékkél ké szű lt dériva tűmait (parté lék é s szigéték). 

Mindké t adatsör vétű léti réndszéré Egysé gés Orsza gös Vétű lét (EOV; EPSG: 23700), fű ggö -

légés vönatköztata si réndszéré Egysé gés Orsza gös Magassa gi Alapha lö zat (EOMA; EPSG: 

5787). 

A dömbörzatmödéll intérpöla ciö ja höz élö szö r a parté lékét ké szí téttű k él: a LIDAR-bö l gé-

néra lt térépmödéllt é s a LIDAR-ral égyidö bén ké szű lt örtöfötö t égyszérré vizsga lva az égé sz 

vizsga lati térű létén vé gig digitaliza ltűk a fö médér é lé t é s 147 db szigétét. Az í gy ké szű lt vö-

nalla ncök jéléntétté k a parté lét, amélynék tö ré spöntjaihöz az alatta fékvö  LIDAR-bö l sza r-

maztatött félszí nmödéll magassa gi é rté kéit réndéltű k. A vönalla ncökat a LIDAR öszta lyöza si 

hiba inak kiszű ré sé ré vizűa lisan is éllénö riztű k. 

A fö médrét jéléntö  pöligönnak é s a szigéték pöligönjainak a szimmétrikűs kű lö nbsé gé t ké -

péztű k: az í gy kapött bélsö gyű rű s sökszö gét ví zja rta térű létnék tékintéttű k é s a dömbörzat-

mödéll intérpöla ciö ja söra n az ébbé a pöligönba ésö  térű léték élsö dlégés adatförra sa a 

szöna rmé ré sékbö l sza rmazött. 

Azök a té rré szék, amélyék ézén ví zja rta térű létén kí vű l ésték – aka r a „sza razfö ldré”, aka r a 

szigétékré – élsö dlégésén az öszta lyözött LIDAR a llöma nybö l létték intérpöla lva. 

A dömbörzatmödéll intérpöla ciö ja ra az ANÜDEM élja ra st va lasztöttök (5.7.1. féjézét). Az 

ANÜDEM (ArcGIS® Prö 2.2.1-ban „Töpö Tö Rastér”) azönban sza mös körla töza st tartalmaz: 

ném ta mögatja a géömétria ‘Z’ é rté ké nék kiölvasa sa t, valamint a műltipönt tí pűsű  élémösz-

ta lyökat, ézé rt az SL3 fa jlökbö l éxpörta lt magassa gi é rté kékét a t kéllét alakí tanűnk ű gy, högy 

égyélémű , ké tdiménziö s köördina ta kat tartalmazö , ‘Z’ attribútummal élla tött pöntök légyé-

nék. Az a talakí tött élémöszta lyök ma r csak nagyön néhézén szű rhétö k ézé rt a könvérziö  

élö tt a mé lysé gadatsörök műltipönt alapű  kérésztszélvé nyéit manűa lisan is a tvizsga ltűk é s 
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azökat a pa szta kat, amélyék réndéllénésén élfördűltak élta völí töttűk. Ilyén „élfördűla sök” 

nagy sza mban jélénték még a mé ré sék kézdété n é s vé gé n (a csö nak ném a llt ira nyban, söd-

rö dött, a GNSS ném a llt ké szén, é ppén ra fördűltak a pa szta ra). Ritka n hiba s ira nyű  la ncöla-

tök élö fördűltak a mé ré sék bélsö  szakaszain is: ézék az élförga sök réndszérint a GNSS RTK+ 

jélvésztésé gé ré völtak visszavézéthétö k. Ezén hiba k éllén algöritmikűs ű tön vé dékéztű nk 

(5.3.4. féjézét), dé ha a hiba ném é rté él az ött définia lt kű szö bé rté két (a GNSS hélymégha-

ta röza si hiba ném völt nagy), akkör a visszamaradö  kis amplitű dö jű , dé györs léfölya sű  kö-

ördina ta flűktűa ciö k réndszérint égy, vagy ké t pa szta t kiléndí thétnék nörma l ira nyűkbö l, 

amélyén a kűrzűs alapű  ira nyszö gsza mí ta s sém ségí t. 

Töva bbi pröblé ma t jéléntétt a Dra va térmé szétés médérféjlö dé sé is: mivél a LIDAR é s az az-

alapja n sza rmaztatött élvi parté l, valamint a mé lysé gmé ré s ném égy észméi idö pöntban ké -

szű lt, ézé rt ritka n élö fördűlt, högy a batimétrikűs pa szta bélémétszétt a parté lbé. Ha a mé ly-

sé gmé ré si szélvé ny szémmél la thatö an ném völt hiba s, akkör a Dé l-dűna ntű li Ví zű gyi Igaz-

gatö sa ggal könzűlta lva élmözgattűk a parté lét; éllénkézö  ésétbén léva gtűk a kö bör pöntö-

kat. 

A mé lysé gmé ré si pa szta k élö ké szí té sé űta n a parté lék tö ré spöntjait linéa ris intérpöla ciö val, 

0,75 mé térés lé pé skö zű ré sű rí téttű k, majd pönt tí pűsű  élémöszta llya  alapí töttűk. Abban az 

ésétbén, ha a vizsga lati térű létén völt ví ztérélö  mű ta rgy, vagy ma s ismért géömétria jű  öb-

jéktűm a médérbén, akkör azt a Töpö Tö Rastér „Cliff” béménéti, vönalas élémöszta ly-tí pű-

sa nak mégfélélö én digitaliza ltűk; az í gy kapött vönal tö ré spöntjait sű rí téttű k, majd – szinté n 

– pönt tí pűsű  élémöszta llya  könvérta ltűk. A téljés dömbörzatmödéll intérpöla ciö ja élö tt 

ézén adatökat béta pla ltűk a Töpö Tö Rastér fű ggvé nybé é s a kapött mödéllt a tvizsga ltűk. 

Ezén fűttata sök alkalma val a Töpö Tö Rastér intérpöla ciö s zö na ja nak léhata röla sa ra a 

parté lékbö l sza rmaztatött, szigétékkél lyűkasztött pöligönt haszna ltűk; a batimétria t az 

égyélémű  pöntta  könvérta lt szöna rpa szta k, a parté l magassa ga t a 0,75 mé térésré sű rí tétt 

parté l-pöntök jéléntétté k, amélyékét szű ksé g ésété n „Cliff”-ékkél é s az ézék tö ré spöntjai-

ké nt é rtélmézhétö  pönt élémöszta llyal égé szí téttű nk ki. Az í gy kapött rasztérés a llöma nyök 

a dűrva batimétriai hiba k félta ra sa ra szölga ltak. A Töpö Tö Rastér béa llí ta sa na l az 5.7.1. fé-

jézét 38. a brája alatt léí rtak szérint ja rtűnk él. A dömbörzat mödéll kiménéti félbönta sa nak 

1 × 1 mé térés ra csha lö t va lasztöttűnk, amélyét mind a kí sé rléti-, mind a vé gsö  fa zisban az 

ESRI Magyarörsza g Kft. (jélénlég GDi Magyarörsza g Kft.) a ltal ké szí tétt, é s a ví zű gyi a gazat-

ban szé léskö rű én haszna lt HydröDEM ra csa höz igazí töttűnk. 

 A vé gsö  intérpöla ciö s fa zisban ma r LIDAR öszta lyözött pöntjait is félhaszna ltűk. Elsö  

kö rbén léva lögattűk azökat a pöntökat, amélyék a szigétékré, vagy a fö médértö l kifélé  sza -
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mí tött 35 mé térés pűfférzö na ba a „Ground”, vagy „Model Key” öszta lyba ésték. Ezzél ném ké-

rű lték bé a sza mí ta sba sém a ritka n ví zfélszí nké nt öszta lyözött, sém a parté lék fö lé  végéta -

ciö ké nt bélö gö  pöntök, mint ahögy a hiba s pözí ciö jű  pöntök sém.  

A kapött LIDAR a llöma nyban kis sza mban, dé élö fördűltak dűrva hiba s pöntök is (téngér-

szint alatti, vagy a vizsga lati térű lét a tlagmagassa ga t söksza z mé térrél méghaladö  ‘Z’ köör-

dina ta jű  pöntök) mélyékét szinté n élta völí töttűnk. 

Az ANÜDEM körla tai miatt, ha a batimétria val téljésén ö sszésiműlö  érédmé nyt szérétné nk 

lé tréhözni, akkör a LIDAR pöntökat is ‘Z’ attribű tűmű , égyélémű  ké tdiménziö s köördina ta jű  

pöntökka  kéll alakí tani – ami viszönt igén magas pöntsza möt érédmé nyéz. A nagy pöntsza m 

miatt köcka ztatjűk, högy az ANÜDEM vagy ném tűd léfűtni, vagy irréa lisan söka ig tart a sza -

mí ta s a kiménéti, 1×1 mé térés dömbörzatmödéll lé nyégi javűla sa né lkű l, ézé rt a pöntökat 

„Mersene Twister” (Sűbsét Féatűrés az ArcGIS® Prö 2.2.1-ban) algöritműssal szita ltűk. A 

Sűbsét Féatűrés ségí tsé gé vél csö kkénthétö  a béménéti a llöma ny élémsza ma, ű gy högy a ki-

ménétbé a béménéti pöntöknak a félhaszna lö  a ltal définia lt sza zalé ka kérű l – vé létlénszérű  

kiva laszta s alapja n (ESRI Inc., 2018). A LIDAR a llöma nyök szű ré sé ré 50%-öt va lasztöttűnk. 

Vé gű l az í gy élö ké szí tétt adatsörök mégada sa val léfűttattűk a Töpö Tö Rastér fű ggvé nyt, ű gy 

högy hata rölö pöligönnak a LIDAR-va gö , 35 mé térés, bélsö  lyűkgyű rű itö l (szigéték, fö médér) 

mégszabadí tött pűfférzö na t haszna ltűk. 

Az érédmé nyékét a györs mégjéléní té s é rdéké bén CRF (Clöűd Rastér Förmat – Félhö  alapű  

ta röla sra alkalmas rasztérförma tűm) förma tűmban, vésztésé gméntés ű zémmö dű  LERC (Li-

mitéd Errör Cömpréssiön – Körla tözhatö  hiba jű  tö mö rí té si élja ra s) tö mö rí té ssél méntéttű k. 

Abban az ésétbén, högyha a batimétria vé gsö  félhaszna la sa ném égy hidrölö giai mödéll-élö -

ké szí té s, é s/vagy kartögra fiai prézénta ciö  létt völna, akkör léhétö sé gű nk lénné a béménéti 

adatsört szita la s é s a tö bbi a talakí ta s né lkű l, érédéti LIDAR (LAS), vagy műltipönt förma ja -

ban félhaszna lni az ArcGIS® Térrain (szaba lyélvű , piramida lis, véktörös dömbörzatmödéll) 

adatmödéll ségí tsé gé vél.  

5.8 A Dráva hajózási térképe 

A mé ré si kampa ny érédmé nyéinék béműtata sa ra té rké psörözatöt térvéztű nk. A té rké psö-

rözat mé rétara nya 1 ∶ 10 000, té rké plapjai fékvö , ISO A3 (420 × 297 mm) mé rétű ék. Szélvé -

nyézé sé manűa lis, a kö nnyébb haszna lhatö sa g vé gétt a tfédö . Az a tfédé s mé rté ké t ű gy hata -

röztűk még, högy léhétö lég né kérű ljö n ké t lapra égyazön hidrölö giai fölyamat förmakincsé. 

A szélvé nyék cí mzé sé a fölyö  élvi kö zé pvönala ra staciöna lt fölyamkilömé tér é rté kék alapja n 

tö rté nt, ű gy högy a fölya sira nnyal szémbéni szömszé dös szélvé ny a tfédö  ré szé nék kö zépé -

tö l a fölya sira ny szérinti szömszé dös szélvé ny a tfédö  ré szé nék kö zépé ig tart. I gy a té rké pé i 
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tű kö rbén a féltű ntététt fölyamkilömé tér é rté kékné l mindén ésétbén hösszabb fölyö szakasz 

la thatö , cséré bén a cí mzé s a tfédé sméntés, pé lda űl: 122 – 118 fkm; 118 – 116 fkm. 

A té rké p vétű léti réndszéré EOV. Az EOV köördina ta k kö zö nsé gés GNSS észkö zö kkél csak 

néhézén kézélhétö k, ézé rt mindén tű kö r WGS84 fök, pérc, ma södpérc öszta sű  félű lnyömött 

ha lö zatöt kapött – amély aka r égy möbil GPS-é vél is kézélhétö . 

 A té rké p élsö dlégés tématika ja hajózási kisvízszintre normált helyi vízmélység. Ennék 

é rté ké t ké tdiménziö s hidrölö giai mödéllézé ssél Dr. LIPTAY Zölta n A rpa d hata rözta még a mé -

ré si kampa nybö l kapött EOMA féné kmagassa g é rté kék alapja n. A mé lysé ga bra zöla s szí nfö-

közatös, ké ktö l vö rö sig tartö  spéktrűm, ahöl a ké k jélö li a mé ly-, a vö rö s pédig a vészé lyésén 

séké ly vizékét. A féné kdömbörzat mikröförma inak kiémélé sé ré a szí nföközatös ska la t ű gy 

illésztéttű k az adatsörra, högy a ké k a mé lysé gadatsör a tlaga tö l sza mí tött ké t szö ra snyira 

balra kézdö djö n; mí g a vö rö s az a tlagtö l ké t szö ra snyira jöbbra vé gzö djö n. 

A szí nföközat ilyén kis a tföga sű  ska la kön azönban ném ad kéllö én inténzí v té ré lmé nyt, a 

féné kdömbörzat milyénsé gé a szí nföközat alapja n ném a ll ö sszé égy a tlagös té rké pölvasö  

sza ma ra, ézé rt a szí nézé st dömbörzata rnyé köla ssal égé szí téttű k ki. 

 Sém a hagyöma nyös, analitikűs, 315/45°-ös Lambert-fé lé köszinűsz tö rvé nyén ala-

pűlö  dömbörzata rnyé köla s (VERONESI & HÜRNI, 2014), sém a 335/45°-ös dömbörzata rnyé kö-

la s ném hözött mégfélélö  érédmé nyt, mért a Dra va nyűgat → kéléti fölya sira nya miatt az 

é szaki- (magyar-) öldal „élfékétédétt” mé g a dé li öldal kifakűlt é s a mörfölö giai förma k csak 

a kö ztés ré székén völtak é rté kélhétö k. Ezt a pröblé ma t ű gy kű szö bö ltű k ki, högy ha römszö-

rösan tű lmagasí tött tö bbira nyű  dömbörzata rnyé köla st haszna ltűnk (Műltidiréctiönal Hill-

shadé [ESRI, 2017]). 

A dömbörzata rnyé köla sök réndszérint szű rkí tik, fakö va , é léttélénné  tészik az alatta lé vö  

szí nföközat szí néit. Ezt a hata st azzal kérű ltű k él, högy a dömbörzata rnyé köla s 0 – 255-ö s 

rasztéré héz fölytönös, fékété → féhé r szí nska la t réndéltű nk ű gy högy a fékété vé gpönt ö tsza -

zalé kban, a féhé r vé gpönt pédig sza szsza zalé kban a tla tszö . Azé rt, högy a szí nföközat spékt-

rűmszí néi ragyögö bbak légyénék a dömbörzata rnyé köla si ré tég köntrasztja t 25%-ra nö vél-

tű k a gamma t pédig 0,3-ré rédűka ltűk. 

A szintvönalakat (mé lysé gvönalakat) a −0,5 mé tértö l ké tmé térénké nt véttű k fél. Ez igén szö-

katlan, dé í gy a szí nska la haszna lata né lkű l is élkű lö ní thétö k azök a ré szék, ahöl a ví z ma r 

vészé lyésén alacsöny. 

A té rké pré ra kérű lt a hajö za si ű tvönal, amélyét a staciöna lt fölyamkilömé térék szakí tanak 

még. 

A té rké p ha tté rké péké nt szölga lö  örtöfötö t Dé l-dűna ntű li Ví zű gyi Igazgatö sa g böcsa jtötta 

réndélkézé sű nkré. A félvé télékét az EűröSénsé Kft. ké szí tétté 2013-ban. Az örtöfötö k zö ld 
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ré széinék nyömtata skör mégjélénö  „sa rgűla sa nak” ényhí té sé ré a vö rö s sa v gamma ja t 0,9-ré 

csö kkéntéttű k. 

Mindén té rké plapön a fölyö  bé- é s kilé pé si pöntja kö zélé bén kérésztszélvé nyékét hélyéz-

tű nk él, mélyék a tű kö rrél szémbén lé vö  öldalön égy sidé-scan é s égy DöwnScan™ csí kkal 

égé szű lnék ki. 

 

Térjédélmi körla tök miatt, a kö vétkézö  öldalakön a té rké psörözat ha röm, jéllémzö  hidrölö -

giai szitűa ciö t a bra zölö  A3-as lappa rja t műtatjűk bé. 

∎ 
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6 Eredmények összefoglalása 

A dölgözat kivitélézé sé ha röm ré szré böntött: 

1. Elmé léti mégalapöza s (2017) 

2. Térvézé si féladatök (2017) 

3. Szöftvérféjlészté s, té rké pé széti élö ké szí té s é s a mé ré s kivitélézé sé (2017–2018). 

Az érédmé nyékét a cé lkitű zé sékbén mégfögalmazött pöntök sörréndjé bén föglaljűk ö sszé: 

1. A batimétriai félmé ré sré alkalmas, intérférömétrikűs mű kö dé si élvű , kiskö ltsé gvé-

té sű  szöna rréndszért a réndélkézé sré a llö  altérnatí va k kö zű l, térépi é s laböratö ri-

űmi tésztékét kö vétö én sikérésén kiva lasztöttűk. A Löwrancé® StrűctűréScan® 3D 

szöna r a kí sé rlétéink alapja n a ví zű gyi a gazat sza ma ra mégfélélö  altérnatí va t jélént-

hét ölyan ví zrajzi kö rnyézétékbén, ahöl a nagymé rétű -, mé lymérű lé sű  félmé rö ész-

kö zö k ném alkalmazhatö k haté könyan. A szöna rréndszért gyakörlati haszna lhatö -

sa ga t a GDi Magyarörsza g Kft. GDi – ESRI Félhaszna lö  Könféréncia n (2018) méghí -

vött élö adö ké nt műtathattűk bé (HALMAI & VALKAY, 2018a). 

2. A gya ri szöna rréndszér sza ma ra ölyan könzölt térvéztű nk, majd gya rtöttűnk lé, 

amély a réndszér ké palkötö  ké péssé gé t javí tötta, a gya ri rö gzí té si mégölda ssal ö sz-

széhasönlí tva jöbb ké pminö sé gét ad. A könzöl intégra lt mö dön kapcsölja ö sszé a ké t 

szöna rféjét, a ví zsébéssé gmé rö t é s a mé ré st ta mögatö  GNSS-t – ézzél kikű szö bö l-

hétö  az ésétlégés hélytélén ö sszészérélé sbö l sza rmazö  géömétriai hiba. A könzöl 

mödűla risan szé tbönthatö  é s kö nnyén télépí thétö  ma s hajö kra/csö nakökra is. 

3. A saja t féjlészté sű  szöftvér ségí tsé gé vél égy ölyan észkö zt höztűnk lé tré, améllyél 

kikű szö bö lhétjű k az égyétlén é s ném kö ltsé ghaté köny cé lszöftvér alkalmaza sa t. Az 

a ltalűnk féjlésztétt alkalmaza s alkalmas arra, högy a szöna rréndszérbö l é rkézö  ada-

tökat géöréféra lja, adatba zisba réndézzé, té rinförmatikai észkö zö kkél féldölgözhatö  

förma tűmba alakí tsa a t é s léhétö sé gét biztösí t, högy a szöna radatökat féjlétt vizűa-

liza ciö s téchnika k béménéti adatsöraké nt haszna ljűk. A féjlésztétt szöftvér mödűla -

ris félé pí té sű , kö nnyén mö dösí thatö  é s élvi léhétö sé gét biztösí t hajö za si radarada-

tök féldölgöza sa ra is. 

4. A szöftvér kiménéti förma tűmaival ö sszhangban sikérű lt égy haté köny adatkézélé si 

é s adatasszimila ciö s métödika t kidölgözni, majd ölyan intérpöla ciö s élja ra st alkal-

mazni, amélynék ségí tsé gé vél az adatök jö l visszaadja k a médér mörfölö gia ja t. 
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5. Az a ltalűnk kidölgözött szöna rréndszér ségí tsé gé vél félmé rtű k a Dra va féné kdöm-

börzata t é s a ma södlagös, sidéscan é s DöwnScan™ adatsörök alapja n méghata röz-

hatö  a médéré rdéssé g té rbéli minta zata. A mé ré s nagysa gréndjé t szémlé ltéti, högy 

a 198,6 fölyamkilömé térnyi szakaszrö l 125 GiB-nyi adat halmözö dött fél. 

6. A mödéllézé si adatök alapja n a ví zű gyi szakémbérék bévöna sa val ölyan hajö za si ű t-

vönalat jélö ltű nk ki, amély a Dra va aktűa lis féné kdömbörzata t tű krö zi, ézzél ta mö-

gatva a biztönsa gös kö zlékédé st. 

7. A szöftvérés ta mögata s ségí tsé gé vél lé tréhöztűk a Dra va hidrögéögra fiai té rké psö-

rözata t. Ü j vizűaliza ciö s élja ra ské nt ö tvö ztű k a klasszikűs kartögra fiai mö dszérékét 

a szöna rbö l kinyérhétö  ké pi- é s batimétriai införma ciö kkal, valamint a té rinförma-

tikai szöftvérék mégjéléní té si léhétö sé géit. 

8. Az élö bbi pöntök érédmé nyéké nt kialakűlt égy ölyan kí sé rlétékkél ala ta masztött, 

valö s kö rnyézétbén tésztélt félmé ré si élja ra srénd, mély ma s séké ly ví zfölya sökön is 

mégismé télhétö . 

∎ 
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7 Kutatás további irányai 

A kűtata s töva bbféjlészté séké nt jélénlég térvézű nk égy ölyan kömpléx mé ré si mégölda st, 

amély ö tvö zi a dölgözatban béműtatött, szöna rélvű  mé lysé gmé ré si téchnölö gia t égy in situ, 

ké miai- é s fizikai ví zparamé tér-méghata röza ssal, kű lö nö s tékintéttél a lébégtététt hördalé k 

ménnyisé gé nék é s szémcsémé rét szérinti mégöszla sa nak nagypöntössa gű  mé ré sé ré. 

 Töva bba  vizsga ljűk, högy az a ltalűnk lé tréhözött réndszérrél kömpatibilis, mag-

nétrön né lkű li, alacsöny kö ltsé gvété sű , hajö za si radarökkal högyan té rké pézhétö k a ví zfél-

szí n félétti térmé szétés- é s méstérsé gés térépta rgyak, mélyék kö zű l – hajö za si szémpöntbö l 

– a partvönal méghata röza sa élsö dlégés. Egy ilyén élja ra ssal kiva lthatö  lénné a nagy té rbéli 

bizönytalansa göt hördözö , manűa lis béavatköza st igé nylö , lé gi ta vé rzé kélé sén alapűlö  par-

té lméghata röza s, vagy a précí z, dé műnka- é s idö igé nyés géödé ziai partfélmé ré s is. 

 Térvézzű k ölyan tűrisztikai igé nyékét is kiszölga lö  fötögrammétriai élja ra s rénd-

szérbé illészté sé t, amélyék ségí tsé gé vél a térmé szétvé délmi öltalöm alatt a llö , kévésék sza -

ma ra mégkö zélí thétö  fölyö szakaszök virtűa lisan béja rhatö k. 

Jélénlég zajlik a prögramkö d a tí ra sa C♯™ nyélvré; valamint féjlésztű nk égy grafikűs félhasz-

na lö i félű létét is. 

A „méllé ktérmé kké nt” kapött öldalpa szta zö  szöna rfélvé télék alkalmasak a hajö za st pötén-

cia lisan vészé lyéztétö  öbjéktűmök té rké pézé sé ré. Ezén kűtata sűnk kézdéti sta diűma nak 

érédmé nyéit HALMAI ét al. (2018b) cikkű nk föglalja ö sszé. 

 2018 décémbéré bén a Löwrancé® béjéléntétt égy ű j kézélö észkö zt HDS Live né vén, 

mélyhéz ű j transdűcért is féjlésztétték. Ez a transdűcér égy észkö zbén intégra lja az égycsa-

törna s-, valamint az öldalpa szta zö  intérférömétrikűs szöna rféjét, í gy dölgözatban béműta-

tött rűdazat félé pí té sé jéléntö sén égyszérű sí thétö : az intégra lt szöna rféj kö zé pré hélyézé s-

é vél az ű tkö zö k é s az a ramla sjaví tö  lap élhagyhatö , mikö zbén a ka bélsza m né gyrö l égyré 

csö kkén. Ezzél égy sökkal kö nnyébb, kisébb ví zélléna lla sű  mérű lö  blökk ké szí thétö . Az ész-

kö zö k sza ma nak csö kkéné sé vél a szöna r a ra is csö kként: a dölgözatban béműtatött rénd-

szér a ra nak csak kb. félé t tészi ki, így tovább javult a rekreációs célú szonárok ár–érték ará-

nya – mikö zbén a kiménéti SL3 förma tűm félé pí té sé ném va ltözött. 

∎ 
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8 Köszönetnyilvánítás 

Kö szö nétét szérétné k möndani Dr. KONRA D Gyűla nak, té mavézétö mnék, akinék tűdöma nyös 

szémlé létmö döm, a térmé széttűdöma nyös kűtata sökhöz valö  hözza a lla söm java ré szé t kö -

szö nhétém. Kö szö nö m a fö ldtűdöma nyök téré n a tadött kapcsölati tö ké t, kö szö nö m a sza m-

talan anyagi é s émbéri ségí tsé gét, kö szö nö m é létém élsö  tűdöma nyös pűblika ciö ja t. 

 

Kö szö nétét möndök Dr. PIRKHOFFER Ervinnék, ta rsté mavézétö mnék, akinék gyakörlati, mű -

szaki, élmé léti, é s ném űtölsö  sörban anyagi ta mögata sa né lkű l éz a dölgözat sém valö sűl-

hatött völna még. Kö szö nö m – mindénék élö tt – praktikűs é létszémlé lété t, mé rhététlén 

nagyvönalű sa ga t. 

 

Kö szö nö m NE METH J. Andra snak, aki az é vék söra n té rinförmatikai tűda sa nak égy jéléntö s 

ré szé t a tadta, kö szö nö m géödé ziai, ví zű gyi, hajö za si, prögramöza sélmé léti é s -gyakörlati ta-

na csait; kö szö nö m pröblé makézélé si, féjlétt émbérisméréti mégla ta sait, azt a szémlé lété t, 

högy mindén mű szaki- é s nem műszaki pröblé ma mégöldhatö . Kö szö nö m azt a kapcsölati 

tö ké t, amélyik égy rö vid-, vagy ésétlég hösszű  é létén a t ségí téni fög. Kö szö nö m, högy ségí t-

sé gé vél ölyan hélyékré jűthattam él, ahönnan – ébbén a szakma ban – mésszébbré ménni 

ma r ném igaza n léhét. 

 

Kö szö nö m Dr. CZIGA NY Szabölcsnak, aki mé g égy műlti-béam szöna r alatt is a tű szött ö nfél-

a ldözö an a kűtata s sikéré é rt. Angöltűda sa val é s mönötönita st tű rö  műnkamöra lja val tö bb 

pröblé ma t ségí tétt mégöldani. 

 

Kö szö nö m Dr. LO CZY Dé nésnék, aki kö nnyéd élégancia ja val a hidrölö giai féjézét mégí ra sa -

ban ségí tétt. 

 

Kö szö nö m GYO RGY Zsöltnak, – Aki kö zvétvé énnék a dölgözatnak az ö tlété t adta –, högy a 

Dé l-dűna ntű li Ví zű gyi Igazgatö sa g ré szé rö l ta mögatta a kűtata saimat. Kö szö nét a Dé l-dű-

na ntű li Ví zű gyi Igazgatö sa g dölgözö inak, akik a mé ré s söra n haszna lt szöna rréndszért é s 

GNSS-t, égy mé rö csö naköt, téljés mé rö szémé lyzétét (VRA NICS Tibör; BALA ZS Gyö rgy; MI-

HA LYEVICS Tama s), tö bb mint ézér kilömé térnyi félmé ré si ű tra élégéndö  ű zémanyagöt é s ak-

kűműla törökat böcsa jtött a réndélkézé sű nkré a „DRAWA – HUHR/1601/2.1.3./0010” prögram 

kérété bén. 
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Kö szö nétét möndök Dr. POZSGAI Emí lia nak, högy a Ph.D. ké pzé s alatt, tö bb szömörű sa gön is 

ségí tétt a tjűtni. 

 

Kö szö nö m VALKAY Aléxandra I löna nak, szakdölgözö mnak, högy ké tsé gbéésé sré ném kimön-

döttan alkalmas jö kédvé vél ségí tétt a félmé ré sbén é s a szöna rréndszér ö sszészérélé sé bén. 

Ké rdé séi tö bbszö r arra ö sztö nö zték, högy az élmé léti alapökat alapösabban ölvassam a t. 

 

Kö szö nö m KISS Kinga nak, högy a Ph.D. ké pzé s alatt hihettem, högy göndölköda smö dömmal, 

vagy légala bb is annak égy ré szé vél ném vagyök téljésén égyédű l. 

 

Kö szö nö m GERDESICS Zsűzsanna Ma rta nak. 

 

Kö szö nö m Dr. DO VE NYI Zölta nnak, a Döktörisköla köra bbi vézétö jé nék, högy léhétö vé  tétté, 

högy a ké pzé sbén ré szt végyék – é s bí zött bénném, högy egyszer béfézém. 

 

Finally, I’d liké tö say “Thank you!” tö Jack DANGERMOND, présidént öf ESRI, whö madé mé 

béliévé ön a sűnny California aftérnöön in 2017 that “I can do it”. 

∎ 
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10 Mellékletek 

10.1 Szonáradatsort feldolgozó szoftverrendszer 

Az ala bbi tí z féjézét a szöna radatsörök féldölgöza sa ra ké szű lt prögram förra skö dja t í rja lé. 

A lap szé léssé gé nék körla tai miatt a hösszű  sörök tö bb sörba tö rdéltén jélénnék még. Az 

alkalmazött prögramnyélv ré szbén é rzé kény a sörtö ré sré, ézé rt mindén tö ré spöntöt ‘_’ jéllél 

jélö ltű nk. 

Az itt béműtatött kö dré szlét mű kö dö ké pés, dé ném éléga ns, ném mindéhöl élé gí ti ki a lég-

szigörű bb prögramöza stéchnikai kö vétélmé nyékét é s tö bbhélyű tt kí sé rléti a llapötökat mű-

tat. A kö d C♯™ nyélvén tö rté nö  ű jraí ra sa jélénlég is zajlik („7. Kűtata s töva bbi ira nyai”). 

10.1.1 ConstantHelper.vb 

Ez a mödűl az égé sz alkalmaza sban élö fördűlö  könstansök, vagy könstans-szérű  va ltözö k 

gyű jtémé nyé: 

REM Written by Ákos Halmai © 2018, University of Pécs Institute of Geography and 
Earthsciences. 
 
REM http://foldrajz.ttk.pte.hu. 
 
REM Some idea applied in the code come from LOW2OZI (http://sorvik.ru/zip/low2ozi.zip 
& http://sorvik.ru/low.htm & https://github.com/risty/SonarLogApi) 
REM File header for SL2/SL3: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/SL2 & 
https://github.com/kmpm/node-sl2format/blob/master/doc/sl2fileformat.md 
REM Further SL3 fields: https://github.com/risty/SonarLogApi/tree/master/SonarLogAPI 
 
Imports System 
 
Friend Module ConstantHelper 
    '/////////ANTENNA HEIGHT////////// 
    Friend Const AntennaHeight As Double = 3.0# 
    '//////END ANTENNA HEIGHT//////// 
 
    '///Scan Products Exaggeration /////////// 
    Friend Const ScanProductExageration As Double = 10.0# 
 
    'Lowrance calculations 
    Friend Const SP As Char = ","c 'Separator char for ASCII output. 
    Friend Const KnotsToMps As Double = 1852.0# / 3600.0# 'Nautical mile / minutes in 
↳          an hour. 
 
    Friend Const FeetToMeter As Double = 0.3048# 'International foot. 
    Friend Const MinimumDepth As Double = -FeetToMeter 
 
    'Angles 
    Friend Const RadToDeg As Double = 180.0# / Math.PI 
    Friend Const RadOf450Deg As Double = 450.0# / (180.0# / Math.PI) 
    Friend Const RadOf360Deg As Double = 2.0# * Math.PI 
    Friend Const RadOf30Deg As Double = 30.0# / 180.0# * Math.PI 
    Friend Const RadOf60Deg As Double = 60.0# / 180.0# * Math.PI 

http://foldrajz.ttk.pte.hu/
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    Friend Const RadOf70Deg As Double = 70.0# / 180.0# * Math.PI 
 
    'Cut-offs 
    Friend Const MinimumCutOffHeightOwerWGS84Geoid As Double = 100.0# 
    Friend Const MaximumCutOffHeightOwerWGS84Geoid As Double = 280.0# 
    Friend Const MaximumGNSSHeightDeviation As Double = 0.75# 
 
    'EOMA 
    Friend Const LowerLeftX As Double = 1868964.8046# 
    Friend Const LowerLeftY As Double = 5722181.9997# 
    Friend Const Resolution As Double = 100.0# 
    Friend Const EomaHeight As Integer = 900I 
    Friend Const EomaWidth As Integer = 1589I 
 
    'String format constants 
    Friend Const TrueString As String = "True" 
    Friend Const FalseString As String = "False" 
 
    Friend Const FS As String = "0.####" 
    Friend Const FSS As String = "0.###" 
 
    'Sidescan Statistics 
    Friend Const SideScanStatisticsPAM As String = 
"<PAMDataset> 
  <Metadata> 
    <MDI key=""DataType"">Processed</MDI> 
  </Metadata> 
  <PAMRasterBand band=""1""> 
    <Histograms> 
      <HistItem> 
        <HistMin>-0.5</HistMin> 
        <HistMax>171.5</HistMax> 
        <BucketCount>172</BucketCount> 
        <IncludeOutOfRange>1</IncludeOutOfRange> 
        <Approximate>0</Approximate> 
        
<HistCounts>35048|0|19|59|13272|14518|15636|16726|16955|17554|17223|17319|16659|29849
|14965|13613|12449|11557|10542|9781|17395|7791|7390|13038|6012|10750|5014|9141|8296|7
486|3651|6421|5937|5420|5001|4541|6206|3918|3622|4997|3109|2836|3950|2526|3557|3279|2
154|2855|2702|2569|2329|2295|2030|2038|1898|1794|1645|2121|1453|1474|1786|1296|1717|1
563|1149|1524|1281|1335|1007|1189|1214|3435|3552|3565|3826|3521|3738|4042|4074|4189|4
679|4611|5198|5410|5515|6151|6842|6739|7180|7540|7906|8615|9094|9508|10222|10625|1109
1|11516|12442|12719|13168|14124|14209|22868|20673|19590|18679|127|17647|32447|15412|1
4591|13893|26228|24319|11839|22023|30292|19177|18091|24987|23109|21285|26091|18158|22
790|26136|24003|21909|20236|22847|24021|22462|23406|21460|24500|22615|20751|22920|225
63|20716|22124|22939|21181|21847|21634|20855|21716|20959|20813|20135|20250|19580|1959
2|19570|19709|19404|19301|19308|19961|20716|21798|23069|24689|26995|28360|29689|29315
|27258|20305|8299|4876</HistCounts> 
      </HistItem> 
    </Histograms> 
    <Metadata> 
      <MDI key=""STATISTICS_COVARIANCES"">2635.045826364645</MDI> 
      <MDI key=""STATISTICS_MAXIMUM"">171</MDI> 
      <MDI key=""STATISTICS_MEAN"">106.14516258677</MDI> 
      <MDI key=""STATISTICS_MINIMUM"">0</MDI> 
      <MDI key=""STATISTICS_SKIPFACTORX"">1</MDI> 
      <MDI key=""STATISTICS_SKIPFACTORY"">1</MDI> 
      <MDI key=""STATISTICS_STDDEV"">51.332697439007</MDI> 
    </Metadata> 
  </PAMRasterBand> 
</PAMDataset>" 
End Module 
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10.1.2 FrameFlags.vb 

A Löwrancé® réndszérék az égyés szöna rmé ré sékét a mé ré s kö rű lmé nyéit métaadatké nt 

léí rö  jélékkél la tja k él. Ez a strűktű ra ézén 16-bités „jéllémsza möt” alakí tja (halandö k sza -

ma ra is) ölvashatö  léí ra ssa : 

REM Written by Ákos Halmai © 2018, University of Pécs Institute of Geography and 
Earthsciences. 
 
REM http://foldrajz.ttk.pte.hu. 
 
REM Some idea applied in the code come from LOW2OZI (http://sorvik.ru/zip/low2ozi.zip 
& http://sorvik.ru/low.htm & https://github.com/risty/SonarLogApi) 
REM File header for SL2/SL3: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/SL2 & 
https://github.com/kmpm/node-sl2format/blob/master/doc/sl2fileformat.md 
REM Further SL3 fields: https://github.com/risty/SonarLogApi/tree/master/SonarLogAPI 
 
Option Strict On 
Option Compare Binary 
Option Explicit On 
Option Infer Off 
 
Imports System.Diagnostics 
Imports System.Runtime.CompilerServices 
 
<IsReadOnly, DebuggerDisplay("{ToString}")> 
Friend Structure FrameFlags 
    <IsReadOnly> Friend ReadOnly IsTrackValid, IsPositionValid, IsCourseOrSpeed, Is-
SpeedValid, 
    IsAltitudeOrCourseOrSpeed, IsAltitudeValid, IsHeadingValid, 
    IsUnknownAt1, IsUnknownAt2, IsUnknownAt4, IsUnknownAt7, 
    IsUnknownAt8, IsUnknownAt10, IsUnknownAt11, IsUnknownAt12, 
    IsUnknownAt13 As Boolean 
 
    Friend Sub New(<IsReadOnly> flags As UShort) 
        IsTrackValid = (flags And &B1US) <> 0US 
        IsUnknownAt1 = (flags And &B10US) <> 0US 
        IsUnknownAt2 = (flags And &B100US) <> 0US 
        IsPositionValid = (flags And &B1000US) <> 0US 
        IsUnknownAt4 = (flags And &B10000US) <> 0US 
        IsCourseOrSpeed = (flags And &B100000US) <> 0US 
        IsSpeedValid = (flags And &B1000000US) <> 0US 
        IsUnknownAt7 = (flags And &B10000000US) <> 0US 
        IsUnknownAt8 = (flags And &B100000000US) <> 0US 
        IsAltitudeOrCourseOrSpeed = (flags And &B1000000000US) <> 0US 
        IsUnknownAt10 = (flags And &B10000000000US) <> 0US 
        IsUnknownAt11 = (flags And &B100000000000US) <> 0US 
        IsUnknownAt12 = (flags And &B1000000000000US) <> 0US 
        IsUnknownAt13 = (flags And &B10000000000000US) <> 0US 
        IsAltitudeValid = (flags And &B100000000000000US) <> 0US 
        IsHeadingValid = (flags And &B1000000000000000US) <> 0US 
    End Sub 
 
    Public Overrides Function ToString() As String 
        Return String.Format("IsTrackValid: {0}, IsPositionValid: {1}, IsCourse-
OrSpeed: {2}, IsSpeedValid: {3}, IsAltitudeOrCourseOrSpeed: {4}, IsAltitudeValid: 
{5}, IsHeadingValid: {6}", 
             New String(6) {If(IsTrackValid, TrueString, FalseString), 
                            If(IsPositionValid, TrueString, FalseString), 
                            If(IsCourseOrSpeed, TrueString, FalseString), 
                            If(IsSpeedValid, TrueString, FalseString), 
                            If(IsAltitudeOrCourseOrSpeed, TrueString, FalseString), 
                            If(IsAltitudeValid, TrueString, FalseString), 

http://foldrajz.ttk.pte.hu/
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                            If(IsHeadingValid, TrueString, FalseString)}) 
    End Function 
End Structure 

10.1.3 Frequency.vb 

Ezén énűméra ciö  a Löwrancé® réndszérékbén élö fördűlö  frékvéncia kat sörölja fél: 

REM Written by Ákos Halmai © 2018, University of Pécs Institute of Geography and 
Earthsciences. 
 
REM http://foldrajz.ttk.pte.hu. 
 
REM Some idea applied in the code come from LOW2OZI (http://sorvik.ru/zip/low2ozi.zip 
& http://sorvik.ru/low.htm & https://github.com/risty/SonarLogApi) 
REM File header for SL2/SL3: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/SL2 & 
https://github.com/kmpm/node-sl2format/blob/master/doc/sl2fileformat.md 
REM Further SL3 fields: https://github.com/risty/SonarLogApi/tree/master/SonarLogAPI 
 
Option Strict On 
Option Compare Binary 
Option Explicit On 
Option Infer Off 
 
Friend Enum Frequency As Byte 
    Fq_200kHz = 0 
    Fq_50kHz = 1 
    Fq_83kHz = 2 
    Fq_455kHz = 3 
    Fq_800kHz = 4 
    Fq_38kHz = 5 
    Fq_28kHz = 6 
    Fq_130kHz_210kHz = 7 
    Fq_90kHz_150kHz = 8 
    Fq_40kHz_60kHz = 9 
    Fq_25kHz_45kHz = 10 
End Enum 

10.1.4 HeaderStructure.vb 

Ezén strűktű ra az SLG/SL2/SL3 fa jlök a ltala nös féjlé cé: 

REM Written by Ákos Halmai © 2018, University of Pécs Institute of Geography and 
Earthsciences. 
 
REM http://foldrajz.ttk.pte.hu. 
 
REM Some idea applied in the code come from LOW2OZI (http://sorvik.ru/zip/low2ozi.zip 
& http://sorvik.ru/low.htm & https://github.com/risty/SonarLogApi) 
REM File header for SL2/SL3: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/SL2 & 
https://github.com/kmpm/node-sl2format/blob/master/doc/sl2fileformat.md 
REM Further SL3 fields: https://github.com/risty/SonarLogApi/tree/master/SonarLogAPI 
 
Option Strict On 
Option Compare Binary 
Option Explicit On 
Option Infer Off 
 
Imports System.Runtime.CompilerServices 
 
<IsReadOnly> 

http://foldrajz.ttk.pte.hu/
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Friend Structure HeaderStructure 
    <IsReadOnly> Friend ReadOnly FileFormat, RecordingDeviceID, BlockSize, Reserved 
As UShort 
    Friend Sub New(<IsReadOnly> fileFormat As UShort, 
                   <IsReadOnly> recordingDeviceID As UShort, 
                   <IsReadOnly> blockSize As UShort, 
                   <IsReadOnly> reserved As UShort) 
        Me.FileFormat = fileFormat 
        Me.RecordingDeviceID = recordingDeviceID 
        Me.BlockSize = blockSize 
        Me.Reserved = reserved 
    End Sub 
End Structure 

10.1.5 HeadingType.vb 

Ez az énűméra ciö  az élvilég lé tézö  ha röm kűrzűstí pűst sörölja fél: 

REM Written by Ákos Halmai © 2018, University of Pécs Institute of Geography and 
Earthsciences. 
 
REM http://foldrajz.ttk.pte.hu. 
 
Option Strict On 
Option Compare Binary 
Option Explicit On 
Option Infer Off 
 
Friend Enum HeadingType As Byte 
    GNSS = &B10 
    RouteBased = &B100 
    Magnetic = &B1000 
End Enum 

10.1.6 PathHelper.vb 

Ezén mödűl a ltala nös élé ré siű t-manipűla ciö kat tartalmaz: 

REM Written by Ákos Halmai © 2018, University of Pécs Institute of Geography and 
Earthsciences. 
 
REM http://foldrajz.ttk.pte.hu. 
 
Option Strict On 
Option Compare Binary 
Option Explicit On 
Option Infer Off 
 
Imports System 
Imports System.IO 
 
Module PathHelper 
    Private ReadOnly ExecutionPath As String =  
 Path.GetDirectoryName(Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location) 
 
    Friend ReadOnly EOMAUri As New _ 
 Uri(Path.Combine(ExecutionPath, "EOMA.tif"), UriKind.Absolute) 
 
    Friend ReadOnly ProtoGDBPath As String = _  
 Path.Combine(ExecutionPath, "ProtoGDB.gdb.zip") 
 

http://foldrajz.ttk.pte.hu/
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    Friend Function GetSourceFilePath() As String 
        Dim CommandLineArguments As String() = Environment.GetCommandLineArgs() 
        If CommandLineArguments.Length <> 2 _ 
  Then Throw New ArgumentException("A parancssori kapcsolók nem megfelelőek!") 
        Return Path.GetFullPath(CommandLineArguments(1)) 
    End Function 
 
    Friend Function PrepareTiffExportPath(SurveyType As SurveyType, _ 
           SourceFilePath As String) As String 
        Dim Suffix As String 
        Select Case SurveyType 
            Case SurveyType.Primary 
                Suffix = "PS" 
            Case SurveyType.Secondary 
                Suffix = "SE" 
            Case SurveyType.DownScan 
                Suffix = "DS" 
            Case SurveyType.SideScan 
                Suffix = "SS" 
            Case SurveyType.Unknown7 
                Suffix = "U7" 
            Case SurveyType.Unknown8 
                Suffix = "U8" 
            Case SurveyType.ThreeDimensional 
                Throw New NotSupportedException _ 
  ("This type of survey is not supported") 
        End Select 
 
        Dim DirectoryPath As String = _ 
  Path.Combine(Path.GetDirectoryName(SourceFilePath), _ 
  Path.GetFileNameWithoutExtension(SourceFilePath) & $"_{Suffix}") 
        Directory.CreateDirectory(DirectoryPath) 
        Return Path.Combine(DirectoryPath, _ 
  Path.GetFileNameWithoutExtension(SourceFilePath) & $"_{Suffix}_" & "{0}.tif") 
    End Function 
End Module 

10.1.7 PointHelper.vb 

Strűktűra lis, primití v é rté ktí pűs a mé ré si pöntök ta röla sa höz: 

REM Written by Ákos Halmai © 2018, University of Pécs Institute of Geography and 
Eart-hsciences. 
 
REM http://foldrajz.ttk.pte.hu. 
 
Imports System.Runtime.CompilerServices 
<IsReadOnly> 
Friend Structure PointHelper 
    <IsReadOnly> Friend ReadOnly X, Y, Z As Double 
    Public Sub New(<IsReadOnly> x As Double, <IsReadOnly> y As Double, <IsReadOnly> z 
As Double) 
        Me.X = x 
        Me.Y = y 
        Me.Z = z 
    End Sub 
End Structure 

http://foldrajz.ttk.pte.hu/
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10.1.8 RoutePoint.vb 

Egyézérű  strűktű ra az ÜSR a llöma nyökbö l a talakí tött mé rt pöntök kézélé sé héz. A ma södik 

öszta ly ézén pöntök idö béli sörba réndézé sé ré szölga l: 

REM Written by Ákos Halmai © 2018, University of Pécs Institute of Geography and 
Earthsciences. 
REM http://foldrajz.ttk.pte.hu. 
 
Option Strict On 
Option Compare Binary 
Option Explicit On 
Option Infer Off 
Imports System 
Imports System.Collections.Generic 
Imports System.Runtime.CompilerServices 
Imports System.Runtime.InteropServices 
Imports Microsoft.VisualBasic.Constants 
 
Friend Structure RoutePoint 
    Friend X, Y As Double 
    <IsReadOnly> Friend ReadOnly Timestamp As DateTimeOffset 
    Private Shared IVC As Globalization.CultureInfo = _ 
    Globalization.CultureInfo.InvariantCulture 
 
    Friend Sub New(<[In], IsReadOnly> ByRef Fields As String()) 
        If Not (DateTimeOffset.TryParse(Fields(1), IVC, _ 
        Globalization.DateTimeStyles.AssumeUniversal, Timestamp) AndAlso 
        Double.TryParse(Fields(2), X) AndAlso 
        Double.TryParse(Fields(3), Y)) Then Throw _  
        New FormatException(String.Format("Az alábbi sor konverziója sikertelen az 
  útvonal-leíró fájlban:" & vbNewLine & "'{0}'", String.Join(", ", Fields))) 
    End Sub 
End Structure 
 
Friend Class RoutePointComparer 
    Implements IComparer(Of RoutePoint) 
    Public Function Compare(x As RoutePoint, y As RoutePoint) As Integer _  
 Implements IComparer(Of RoutePoint).Compare 
       Return DateTimeOffset.Compare(x.Timestamp, y.Timestamp) 
    End Function 
End Class 

10.1.9 SurveyType.vb 

Ezén énűméra ciö  az élvilég lé tézö  mé ré stí pűsökat sörölja fél: 

REM Written by Ákos Halmai © 2018, University of Pécs Institute of Geography and 
Earthsciences. 
 
REM http://foldrajz.ttk.pte.hu. 
 
REM Some idea applied in the code come from LOW2OZI (http://sorvik.ru/zip/low2ozi.zip 
& http://sorvik.ru/low.htm & https://github.com/risty/SonarLogApi) 
REM File header for SL2/SL3: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/SL2 & 
https://github.com/kmpm/node-sl2format/blob/master/doc/sl2fileformat.md 
REM Further SL3 fields: https://github.com/risty/SonarLogApi/tree/master/SonarLogAPI 
 
Option Strict On 
Option Compare Binary 
Option Explicit On 
Option Infer Off 

http://foldrajz.ttk.pte.hu/
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Friend Enum SurveyType As Short 
    Primary = *S 
    Secondary = *S 
    DownScan = *S 
    SideScan = *S 
    Unknown7 = *S 
    Unknown8 = *S 
    ThreeDimensional = *S 
End Enum 

10.1.10 MainModule.vb 

Ez a szakasz az alkalmaza s élsö dlégés öszta lya, sza mös bélsö  alöszta llyal: 

REM Written by Ákos Halmai © 2018, University of Pécs Institute of Geography and 
Earthsciences. 
 
REM http://foldrajz.ttk.pte.hu. 
 
REM Some idea applied in the code come from LOW2OZI (http://sorvik.ru/zip/low2ozi.zip 
& http://sorvik.ru/low.htm & https://github.com/risty/SonarLogApi) 
REM File header for SL2/SL3: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/SL2 & 
https://github.com/kmpm/node-sl2format/blob/master/doc/sl2fileformat.md 
REM Further SL3 fields: https://github.com/risty/SonarLogApi/tree/master/SonarLogAPI 
 
Option Strict On 
Option Compare Binary 
Option Explicit On 
Option Infer Off 
 
Imports System 
Imports System.IO 
Imports System.BitConverter 
Imports System.Diagnostics 
Imports System.Collections.Generic 
Imports System.Runtime.CompilerServices 
Imports System.Runtime.InteropServices 
Imports System.Windows.Media 
Imports System.Windows.Media.Imaging 
Imports Microsoft.VisualBasic.FileIO 
Imports Microsoft.VisualBasic.Constants 
Imports Esri.FileGDB 
 
<CLSCompliant(True)> 
Friend Module MainModule 
 
#Region "Read-only arrays & Variables" 
    'Read-onlys 
    <IsReadOnly> Private ReadOnly ASCII As Text.Encoding = Text.Encoding.ASCII 
    <IsReadOnly> Private ReadOnly PrjStringBytes As Byte() _ 
     = ASCII.GetBytes( 
"PROJCS[""Lowrance_Mercator"",GEOGCS[""Lowrance_Sphere"",DA-
TUM[""D_Lowrance_Sphere"",SPHE-
ROID[""Lowrance_Sphere"",6356752.3142,0.0]],PRIMEM[""Greenwich"",0.0],UNIT[""De-
gree"",0.017453292519943295]],PROJECTION[""Mercator""],PARAMETER[""False_East-
ing"",0.0],PARAMETER[""False_Northing"",0.0],PARAMETER[""Central_Meridian"",0.0],PA-
RAMETER[""Standard_Parallel_1"",0.0],UNIT[""Meter"",1.0]]") 
 
    <IsReadOnly> Private ReadOnly IVC As Globalization.CultureInfo = _ 
                 Globalization.CultureInfo.InvariantCulture 
    <IsReadOnly> Private ReadOnly ArraySizeList As _ 
                 New Dictionary(Of SurveyType, Integer)(6I) From 
          {{SurveyType.Primary, 3072I}, 

http://foldrajz.ttk.pte.hu/
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          {SurveyType.DownScan, 1400I}, 
          {SurveyType.SideScan, 2800I}, 
          {SurveyType.Unknown7, 2000I}, 
          {SurveyType.Unknown8, 472I}, 
          {SurveyType.Secondary, 3072I}} 
 
    <IsReadOnly> Private ReadOnly Frames As New List(Of FrameClass)() 
    <IsReadOnly> Private ReadOnly IndexDict As New _  
           Dictionary(Of SurveyType, List(Of Integer))(7I) 
#End Region 
 
#Region "Module Variables" 
    Private SL3File As FileStream 
    Private ThreeDAndSidescanPairs As Dictionary(Of Integer, Integer) 
#End Region 
 
#Region "Internal Classes & Structs" 
    <DebuggerDisplay("{ToString}")> 
    Private Class FrameClass 
 
        <IsReadOnly> Private Shared ReadOnly Builder As New Text.StringBuilder(512I) 
 
        Private Shared ZeroTime As DateTimeOffset 
        Private Shared GNSSAntennaHeight As Double 
        Private Shared Index As Integer 
        Private Shared EOMAMap As Single(,) 
 
        Friend Shared Sub InitFrameClass( 
  <IsReadOnly> GNSSAntennaHeightInMeters As Double, 
        <IsReadOnly> ZeroTimeStamp As DateTimeOffset) 
 
            GNSSAntennaHeight = GNSSAntennaHeightInMeters 
            ZeroTime = ZeroTimeStamp 
            Index = 0I 
            InitEOMA() 
        End Sub 
 
        Private Shared Sub InitEOMA() 
            Dim Pixels As Single() = New Single(EomaHeight * EomaWidth - 1I) {} 
            Call (New TiffBitmapDecoder(EOMAUri, _  
  BitmapCreateOptions.PreservePixelFormat, _  
              BitmapCacheOption.OnLoad)).Frames(0).CopyPixels(_ 
              Pixels, 4I * EomaWidth, 0) 
 
            Dim pixBuff As Single(,) = New Single(EomaWidth - 1I, EomaHeight - 1I) {} 
            For y As Integer = 0I To EomaHeight - 1 
                For x As Integer = 0I To EomaWidth - 1 
                    pixBuff(x, y) = Pixels(y * EomaWidth + x) 
                Next 
            Next 
            EOMAMap = pixBuff 
        End Sub 
 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly PositionOfFirstByte, 
        LastPrimaryChannelFrameOffset, LastSecondaryChannelFrameOffset, 
        LastDownScanChannelFrameOffset, LastSidescanLeftChannelFrameOffset, 
        LastSidescanRightChannelFrameOffset, LastSidescanCompositeChannelFrameOffset, 
        Last3DChannelFrameOffset As UInteger 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly PreviousLength As Integer 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly TotalLength As Integer 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly OriginalLengthOfEchoData As UInteger 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly GroupID As Integer 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly MinRange, MaxRange As Double 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly Timestamp As DateTimeOffset 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly SurveyType As SurveyType 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly X, Y As Integer 
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        <IsReadOnly> Friend ReadOnly Frequency As Frequency 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly Depth As Double 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly WaterTemperature As Double 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly GNSSSpeed As Double 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly MagneticHeadnig As Double 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly Flags As FrameFlags 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly GNSSHeading As Double 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly Milliseconds As UInteger 
        <IsReadOnly> Friend ReadOnly WaterSpeed As Double 
 
        Friend GNSSAltitude As Double 
        Friend CalculatedX, CalculatedY, RouteBasedHeading As Double 
        Friend EOMAAltitude, CumulativeDistance As Double 
 
        Friend Sub CalculateEOMAAltitude() 
            Dim X As Integer = _  
            CInt(Math.Round((CalculatedX - LowerLeftX) / Resolution, 0)) 
            Dim Y As Integer = _ 
            CInt(Math.Round((CalculatedY - LowerLeftY) / Resolution, 0)) 
            EOMAAltitude = GNSSAltitude - GNSSAntennaHeight + EOMAMap(X, Y) 
        End Sub 
 
        Friend Sub New(<[In], IsReadOnly> ByRef tmpArray As Byte()) 
 
            TotalLength = ToUInt16(tmpArray, *) 
            Depth = -FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, *) 
            GNSSAltitude = FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, *) 
 
            If Depth < MinimumDepth AndAlso GNSSAltitude > _ 
            MinimumCutOffHeightOwerWGS84Geoid AndAlso GNSSAltitude < _ 
            MaximumCutOffHeightOwerWGS84Geoid Then 
                PositionOfFirstByte = ToUInt32(tmpArray, *) 
                PreviousLength = ToUInt16(tmpArray, *) 
                SurveyType = DirectCast(ToInt16(tmpArray, *), SurveyType) 
                GroupID = 1I + ToInt32(tmpArray, *) 'To match databases' rowID. 
                MinRange = FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, *) 
                MaxRange = FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, *) 
                OriginalLengthOfEchoData = ToUInt32(tmpArray, *) 
                Frequency = DirectCast(tmpArray(*), Frequency) 
                GNSSSpeed = KnotsToMps * ToSingle(tmpArray, *) 'knot→m/s 
                WaterTemperature = ToSingle(tmpArray, *) 
                X = ToInt32(tmpArray, *) 
                Y = ToInt32(tmpArray, *) 
                WaterSpeed = KnotsToMps * ToSingle(tmpArray, *) 
                GNSSHeading = ToSingle(tmpArray, *) 
                MagneticHeadnig = ToSingle(tmpArray, *) 
                Flags = New FrameFlags(ToUInt16(tmpArray, *)) 
                Milliseconds = ToUInt32(tmpArray, *) 
                LastPrimaryChannelFrameOffset = ToUInt32(tmpArray, *) 
                LastSecondaryChannelFrameOffset = ToUInt32(tmpArray, *) 
                LastDownScanChannelFrameOffset = ToUInt32(tmpArray, *) 
                LastSidescanLeftChannelFrameOffset = ToUInt32(tmpArray, *) 
                LastSidescanRightChannelFrameOffset = ToUInt32(tmpArray, *) 
                LastSidescanCompositeChannelFrameOffset = ToUInt32(tmpArray, *) 
                Last3DChannelFrameOffset = ToUInt32(tmpArray, *) 
                Timestamp = ZeroTime.AddMilliseconds(Milliseconds) 
 
                Frames.Add(Me) 
                Index += 1 
            End If 
        End Sub 
 
        Public Overrides Function ToString() As String 
            With Builder 
                .Clear() 
                .Append(GroupID.ToString(IVC)) : .Append(SP) :_ 
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                .Append(SurveyType.ToString()) : .Append(SP) :_ 
                .Append(X.ToString(IVC)) 
                .Append(SP) : .Append(Y.ToString(IVC)) : .Append(SP) :_ 
                .Append(GNSSAltitude.ToString("0.###", IVC)) : .Append(SP) 
                .Append(Depth.ToString("0.###", IVC)) : .Append(SP) 
                .Append(GNSSSpeed.ToString("0.###", IVC)) : .Append(SP) :_ 
                .Append(WaterTemperature.ToString("0.##", IVC)) : .Append(SP) 
                .Append(Milliseconds.ToString(IVC)) : .Append(SP) 
                .Append(GNSSHeading.ToString("0.####", IVC)) : .Append(SP) 
                .Append(CalculatedX.ToString("0.####", IVC)) : .Append(SP) 
                .Append(CalculatedY.ToString("0.####", IVC)) 
                Return .ToString 
            End With 
        End Function 
    End Class 
 
    Private Class FrameTimeComparer 
        Implements IComparer(Of FrameClass) 
        Public Function Compare(x As FrameClass, y As FrameClass) As Integer _ 
        Implements IComparer(Of FrameClass).Compare 
            Dim TimeCompare As Integer = x.Milliseconds.CompareTo(y.Milliseconds) 
            If TimeCompare <> 0 Then Return TimeCompare 
            Dim GroupIDCompare As Integer = x.GroupID.CompareTo(y.GroupID) 
            If GroupIDCompare <> 0 Then Return GroupIDCompare 
            Return x.SurveyType.CompareTo(y.SurveyType) 
        End Function 
    End Class 
#End Region 
 

#Region "Init/Reset" 
 
    Private Function InitFrames(<IsReadOnly> SonarFilePath As String, 
                           <IsReadOnly> GNSSAntennaHeight As Double) As Boolean 
        'Init Frames 
        Dim SL3FileInternal As New _ 
        FileStream(SonarFilePath, FileMode.Open, FileAccess.Read, _ 
        FileShare.Read, 4096, FileOptions.RandomAccess) With {.Position = *L} 
        'Ha nem olvasunk seekelni kell. 
         
        Dim FileLenght As Long = SL3FileInternal.Length 
 
        If FileLenght > (*L + *L) Then 'Estimating capacities 
 
            Dim Capacity As Integer = CInt(FileLenght \ 2060L + 128L) 
            Frames.Capacity = Capacity 
 
            With IndexDict 
                Dim C7 As Integer = Capacity \ 7I 
                .Add(SurveyType.Primary, New List(Of Integer)(C7)) 
                .Add(SurveyType.Secondary, New List(Of Integer)(C7)) 
 
                Dim C14 As Integer = Capacity \ 14I 
                .Add(SurveyType.DownScan, New List(Of Integer)(C14)) 
                .Add(SurveyType.SideScan, New List(Of Integer)(C14)) 
 
                Dim C3 As Integer = Capacity \ 3I 
                .Add(SurveyType.Unknown7, New List(Of Integer)(C3)) 
                .Add(SurveyType.Unknown8, New List(Of Integer)(C3)) 
 
                Dim C12 As Integer = Capacity \ 12I 
                .Add(SurveyType.ThreeDimensional, New List(Of Integer)(C12)) 
            End With 
 
            Dim tmpArray(167I) As Byte 
            SL3FileInternal.Read(tmpArray, 0I, *I) 
            FrameClass.InitFrameClass(GNSSAntennaHeight, _ 
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            DateTimeOffset.FromUnixTimeSeconds(ToUInt32(tmpArray, *))) 
            SL3FileInternal.Seek((New FrameClass(tmpArray)).TotalLength - *,_ 
            SeekOrigin.Current) 
 
            'Dim Position As Long = SL3File.Position 
            While SL3File.Position < FileLenght 
                SL3FileInternal.Read(tmpArray, 0I, *I) 
                SL3FileInternal.Seek((New FrameClass(tmpArray)).TotalLength - _ 
                *, SeekOrigin.Current) 
            End While 
 
            SL3File = SL3FileInternal 
 
            Frames.Sort(New FrameTimeComparer()) 
 
            Dim AverageGNSSHeight As Double = 0# 
            Dim Min As Double = Double.MaxValue 
            Dim Max As Double = Double.MinValue 
            For i As Integer = 0 To Frames.Count - 1 
                Dim Altitude As Double = Frames(i).GNSSAltitude 
                AverageGNSSHeight += Altitude 
                If Min > Altitude Then Min = Altitude 
                If Max < Altitude Then Max = Altitude 
            Next 
            AverageGNSSHeight /= Frames.Count 
 
            Dim MinimumGNSSHeight As Double = _ 
      AverageGNSSHeight - MaximumGNSSHeightDeviation 
            Dim MaximumGNSSHeight As Double = _ 
            AverageGNSSHeight + MaximumGNSSHeightDeviation 
            Dim Range As Double = Max - Min 
 
            Console.WriteLine(vbTab & "Átlagos GNSS magasság: " &_ 
            AverageGNSSHeight.ToString) 
            Console.WriteLine() 
            Console.WriteLine(vbTab & "Minimum GNSS magasság: " & Min.ToString) 
            Console.WriteLine(vbTab & "Maximum GNSS magasság: " & Max.ToString) 
 
 
            Console.ForegroundColor = If(Range > 1.0# OrElse Min < _ 
            MinimumGNSSHeight OrElse Max > MaximumGNSSHeight, _ 
            ConsoleColor.Red, ConsoleColor.Green) 
            Console.WriteLine(vbTab & "Terjedelem: " & Range.ToString) 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray 
 
            Console.WriteLine() 
            Console.WriteLine(vbTab & "Minimális GNSS magasság: " & _ 
            MinimumGNSSHeight.ToString) 
            Console.WriteLine(vbTab & "Maximális GNSS magasság: " & _ 
            MaximumGNSSHeight.ToString) 
            Console.WriteLine() 
            Console.WriteLine(vbTab & "Megengedett GNSS terjedelem: " & _ 
            (MaximumGNSSHeightDeviation + MaximumGNSSHeightDeviation).ToString) 
            Console.WriteLine() 
 
            Dim WrongList As New List(Of Integer)(512I) 
            For i As Integer = Frames.Count - 1 To 0I Step -1I 
                Dim Altitude As Double = Frames(i).GNSSAltitude 
                If Altitude > MaximumGNSSHeight OrElse Altitude < _ 
                MinimumGNSSHeight Then WrongList.Add(i) 
            Next 
 
            Console.WriteLine(vbTab & _  
            "Átlagtól nagymértékben eltávolodott mérések száma: " & _ 
            WrongList.Count.ToString) 
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            If Range > 1.0# OrElse Min < MinimumGNSSHeight OrElse Max >_ 
            MaximumGNSSHeight Then 
 
                Console.WriteLine() 
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
                Console.WriteLine(vbTab & _ 
                "A terjedelem meghaladja a kritikus értéket!") 
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray 
                Console.WriteLine(vbTab & _ 
                "Töröljük, vagy inter/extrapoláljuk a hibás magasságértékű 
                pontokat?") 
 
                Dim Ret As Boolean = False 
                Do 
                    Console.Beep() 
                    Console.WriteLine(vbTab & _  
"T = Törlés / J = Javítás / M = Meghagyás változatlan formában / K = Kilépés") 
                    Dim Answer As ConsoleKeyInfo = Console.ReadKey(True) 
                    Console.WriteLine() 
 
                    Select Case Answer.Key 
                        Case ConsoleKey.J 
                            Dim Groups As New Dictionary(Of Integer, Integer)(512) 
                            Dim L1 As Integer = WrongList(0) 
                            Dim L2 As Integer = L1 
                            For i As Integer = 1 To WrongList.Count - 1 
                                If WrongList(i) <> L2 - 1 Then 
                                    Groups.Add(L2, L1) 
                                    L1 = WrongList(i) 
                                    L2 = L1 
                                Else 
                                    L2 -= 1 
                                End If 
                            Next 
 
                            For Each Pair As KeyValuePair(Of Integer, Integer) In _ 
                            Groups 
                                Dim A, B As Double 
 
                                If Pair.Key <= 0 AndAlso Pair.Value >= _ 
                                Frames.Count - 1 Then Throw New  _ 
                                InvalidDataException("Az állomány nem javítható!") 
 
                                If Pair.Key <= 0 Then 
                                    B = Frames(Pair.Value + 1).GNSSAltitude 
                                    A = B 
                                ElseIf Pair.Value >= Frames.Count - 1 Then 
                                    A = Frames(Pair.Key - 1).GNSSAltitude 
                                    B = A 
                                Else 
                                    A = Frames(Pair.Key - 1).GNSSAltitude 
                                    B = Frames(Pair.Value + 1).GNSSAltitude 
                                End If 
 
                                Dim Steps As Integer = (Pair.Value - Pair.Key) + 2 
                                Dim Stride As Double = (B - A) / Steps 
                                Dim Count As Integer = 1 
                                For N As Integer = Pair.Key To Pair.Value 
                                    Frames(N).GNSSAltitude = A + (Count * Stride) 
                                    Count += 1 
                                Next 
                            Next 
                            Ret = True 
                            Console.WriteLine(vbTab & "Javítva...") 
                        Case ConsoleKey.T 
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                            For Each i As Integer In WrongList 
                                Frames.RemoveAt(i) 
                            Next 
                            Ret = True 
                            Console.WriteLine(vbTab & "Törölve...") 
 
                        Case ConsoleKey.M 
                            Ret = True 'Semmi sem történik 
                        Case ConsoleKey.K 
                            Return False 
                    End Select 
                Loop Until Ret 
            End If 
 
            Console.WriteLine() 
            Console.WriteLine(vbTab & "Összesen " & _ 
            Frames.Count.ToString & " db elem.") 
 
            For i As Integer = 0 To Frames.Count - 1 
                IndexDict(Frames(i).SurveyType).Add(i) 
            Next 
 
            'Find3DAndSidescanPairs() 
 
            Dim TrackFilePath As String = Path.ChangeExtension(SonarFilePath, ".txt") 
            CalculateCoordinates(TrackFilePath) 
            CalculateRouteBasedHeading() 
 
            Dim Frame0 As FrameClass = Frames(0) 
            Frame0.CumulativeDistance = 0 
            Dim CumulativeDistance As Double = 0 
            For i As Integer = 1 To Frames.Count - 1 
                Dim Frame1 As FrameClass = Frames(i) 
 
                Dim DX As Double = Frame1.CalculatedX - Frame0.CalculatedX 
                Dim DY As Double = Frame1.CalculatedY - Frame0.CalculatedY 
                CumulativeDistance += Math.Sqrt(DX * DX + DY * DY) 
 
                Frame1.CumulativeDistance = CumulativeDistance 
                Frame0 = Frame1 
            Next i 
        End If 
        Return True 
    End Function 'Ln: 363 

    Private Sub Find3DAndSidescanPairs() 
        Dim PairsOf3DDict As New Dictionary(Of Integer, Integer)_ 
        (IndexDict(SurveyType.ThreeDimensional).Count) 
        For i As Integer = 0 To IndexDict(SurveyType.ThreeDimensional).Count - 1 
            Dim FramePositionIndex As Integer = _ 
            IndexDict(SurveyType.ThreeDimensional)(i) 
            Dim Frame As FrameClass = Frames(FramePositionIndex) 
 
            Dim BackCandidate As FrameClass = Nothing 
            Dim BackLookUpIndex As Integer = FramePositionIndex - 1 
            While BackLookUpIndex >= 0 
                Dim TargetFrame As FrameClass = Frames(BackLookUpIndex) 
                If TargetFrame.SurveyType = SurveyType.SideScan Then 
                    BackCandidate = TargetFrame 
                    Exit While 
                End If 
                BackLookUpIndex -= 1 
            End While 
 
            Dim BackDistance As Integer = If(BackCandidate Is Nothing, _ 
            Integer.MaxValue, CInt(Frame.Milliseconds - BackCandidate.Milliseconds)) 
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            Dim ForeCandidate As FrameClass = Nothing 
            Dim ForeLookUpIndex As Integer = FramePositionIndex + 1 
            While BackLookUpIndex <= Frames.Count - 1 
                Dim TargetFrame As FrameClass = Frames(ForeLookUpIndex) 
                If TargetFrame.SurveyType = SurveyType.SideScan Then 
                    ForeCandidate = TargetFrame 
                    Exit While 
                End If 
                ForeLookUpIndex += 1 
            End While 
 
            Dim ForeDistance As Integer = _ 
            If(ForeCandidate Is Nothing, Integer.MaxValue, _ 
            CInt(ForeCandidate.Milliseconds - Frame.Milliseconds)) 
 
            If Math.Min(ForeDistance, BackDistance) > 100I Then 
                PairsOf3DDict.Add(FramePositionIndex, -1) 
            ElseIf ForeDistance <= BackDistance Then 
                PairsOf3DDict.Add(FramePositionIndex, ForeLookUpIndex) 
            Else 
                PairsOf3DDict.Add(FramePositionIndex, BackLookUpIndex) 
            End If 
        Next 
        ThreeDAndSidescanPairs = PairsOf3DDict 
    End Sub 
 
    Private Sub CalculateCoordinates(<IsReadOnly> TrackFilePath As String) 
        If Frames.Count > 0 Then 
 
            'Text parser 
            Dim RouteCoordinateList As New List(Of RoutePoint)(2048I) 
            Using TextCoordinateStream As New FileStream(TrackFilePath, _ 
            FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read, 4096,_ 
            FileOptions.SequentialScan) 
                Using Parser As New TextFieldParser(TextCoordinateStream, _ 
                ASCII, False, False) _ 
                With {.Delimiters = New String(0) {","c}, 
                      .TextFieldType = _ 
                       Microsoft.VisualBasic.FileIO.FieldType.Delimited, 
                      .HasFieldsEnclosedInQuotes = False} 
 
                    If Not Parser.EndOfData Then Parser.ReadFields() 'Header jump. 
 
                    While Not Parser.EndOfData 
                        Dim Candidate As New RoutePoint(Parser.ReadFields) 
                        Dim Year As Integer = Candidate.Timestamp.Year 
                        If Year > 2017 AndAlso Year < 2025 Then _  
                        RouteCoordinateList.Add(Candidate) 
                    End While 
                    Parser.Close() 
                End Using 
            End Using 
 
            RouteCoordinateList.Sort(New RoutePointComparer) 
 
            'Matching 
            Dim FrameIndexList, RouteCoordinateIndexList _ 
            As New List(Of Integer)(512I) 
            Dim TimeDeltaList As New List(Of Double)(512I) 
 
            Dim k As Integer = 0 
            For i As Integer = 0 To Frames.Count - 1 
                Dim Frame As FrameClass = Frames(i) 
                Dim ActualTimeDifference As Double = _ 
                (Frame.Timestamp-RouteCoordinateList(k).Timestamp).TotalMilliseconds 
                Dim PreviousTimeDifference As Double = ActualTimeDifference 
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                Dim ActualDelta As Double = 0 
                Dim PreviousDelta As Double = Double.MaxValue 
 
                While ActualDelta <= PreviousDelta 
                    PreviousTimeDifference = ActualTimeDifference 
                    ActualTimeDifference = _ 
                    (Frame.Timestamp - _  
                    RouteCoordinateList(k).Timestamp).TotalMilliseconds 
                    PreviousDelta = If(ActualTimeDifference > 0, _ 
                    -ActualDelta, ActualDelta) 
                    ActualDelta = ActualTimeDifference - PreviousTimeDifference 
                    k += 1 
                    If k >= RouteCoordinateList.Count Then Exit For 
                    'No more steps aviable. 
                End While 
 
                If Math.Abs(PreviousTimeDifference) < Math.Abs(ActualTimeDifference)_ 
                    Then 
                    If Math.Abs(PreviousTimeDifference) < 25 Then 
                        FrameIndexList.Add(i) 
                        RouteCoordinateIndexList.Add(k - 2) 
                        TimeDeltaList.Add(PreviousTimeDifference) 
                    End If 
                ElseIf Math.Abs(ActualTimeDifference) < 25 Then 
                    FrameIndexList.Add(i) 
                    RouteCoordinateIndexList.Add(k - 1) 
                    TimeDeltaList.Add(ActualTimeDifference) 
                End If 
                k -= 3 
            Next 
 
            Console.WriteLine() 
            Console.WriteLine(vbTab & "Kapcsolópontok száma: " _ 
            & TimeDeltaList.Count.ToString & " db.") 
            If TimeDeltaList.Count < 25 Then 
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
                Console.Beep() 
                Console.WriteLine() 
                Console.WriteLine(vbTab & "****************************************") 
                Console.WriteLine(vbTab & "* A kapcsolópontok száma túl alacsony! *") 
                Console.WriteLine(vbTab & "****************************************") 
                Console.WriteLine() 
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray 
            End If 
            Console.WriteLine() 
 
            Dim InternalFrames As IList(Of FrameClass) = Frames 
            Dim Frame0 As FrameClass = InternalFrames(0) 
            Frame0.CalculatedX = Frame0.X 
            Frame0.CalculatedY = Frame0.Y 
            Frame0.CalculateEOMAAltitude() 'Ln: 485 
 
            For i As Integer = 1 To InternalFrames.Count - 1 
 
                Dim Frame1 As FrameClass = InternalFrames(i) 
 
                'Preliminary coordinate enhancement. 
                If Frame1.Milliseconds > Frame0.Milliseconds Then 
                    Dim Angle As Double = (RadOf450Deg - 0.5# * _ 
                    (Frame0.GNSSHeading + Frame1.GNSSHeading)) Mod RadOf360Deg 
                    'Dim Delta As Double = 1.4327# * _ 
                    (Frame0.GNSSSpeed + Frame1.GNSSSpeed) / 2 * _ 
                    (Frame1.Milliseconds - Frame0.Milliseconds) / 1000.0# '1.4327 * 
                    Dim Delta As Double = (Frame0.GNSSSpeed + Frame1.GNSSSpeed) * _ 
                    (Frame1.Milliseconds - Frame0.Milliseconds) * _ 
                    (1.4327# * 0.5# * 0.001#) 
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                    Frame1.CalculatedX = Frame0.CalculatedX + Delta * Math.Cos(Angle) 
                    Frame1.CalculatedY = Frame0.CalculatedY + Delta * Math.Sin(Angle) 
                Else 
                    Frame1.CalculatedX = Frame0.CalculatedX 
                    Frame1.CalculatedY = Frame0.CalculatedY 
                End If 
 
                'Point matching 
                Dim MatchingFrameIndex As Integer = FrameIndexList.IndexOf(i) 
                If MatchingFrameIndex <> -1 Then 
                    Dim CP As RoutePoint = _ 
                    RouteCoordinateList(RouteCoordinateIndexList(MatchingFrameIndex)) 
 
                    Dim Delta As Double = Frame1.GNSSSpeed * _ 
                    TimeDeltaList(MatchingFrameIndex) * (1.4327# * 0.5# * 0.001#) 
                    Dim Angle As Double = _ 
                    (RadOf450Deg - Frame1.GNSSHeading) Mod RadOf360Deg 
                    CP.X += (Delta * Math.Cos(Angle)) 
                    CP.Y += (Delta * Math.Sin(Angle)) 
 
                    Dim DX As Double = CP.X - Frame1.CalculatedX 
                    Dim DY As Double = CP.Y - Frame1.CalculatedY 
 

                    '🍺🍺 Error distribution 🍺🍺 
                    If MatchingFrameIndex > 0 Then 
                        Dim AktuálisFrameIndex As Integer = i 
                        Dim ElőzőFrameIndex As Integer = _ 
                        FrameIndexList(MatchingFrameIndex - 1) 
                        Dim Lépészám As Integer = _  
                        AktuálisFrameIndex - ElőzőFrameIndex 
 
                        If Lépészám > 0 Then 
                            Dim Időkülönbség As UInteger = _ 
                            Frame1.Milliseconds - _ 
                            Frames(ElőzőFrameIndex).Milliseconds 
                            For m As Integer = ElőzőFrameIndex + 1 _  
                            To AktuálisFrameIndex - 1 
                                Dim DistrinutionFrame As FrameClass = Frames(m) 
                                Dim Arány As Double = (Időkülönbség -  _ 
                                (Frame1.Milliseconds - _ 
                                DistrinutionFrame.Milliseconds)) / Időkülönbség 
                                DistrinutionFrame.CalculatedX += (Arány * DX) 
                                DistrinutionFrame.CalculatedY += (Arány * DY) 
                            Next m 
                        End If 
                    End If 
 
                    Frame1.CalculatedX = CP.X 
                    Frame1.CalculatedY = CP.Y 
                End If 
                Frame1.CalculateEOMAAltitude() 
                Frame0 = Frame1 
            Next i 
        End If 
    End Sub 
 
   Private Sub CalculateRouteBasedHeading() 
        If Frames.Count > 3 Then 
            Dim InternalFrames As IList(Of FrameClass) = Frames 
            Dim Last As Integer = Frames.Count - 1 
            InternalFrames(0).RouteBasedHeading = InternalFrames(0).GNSSHeading 
 
            For n As Integer = 1 To Last - 1 
                Dim Frame0 As FrameClass = InternalFrames(n - 1) 
                Dim Frame2 As FrameClass = InternalFrames(n + 1) 
                Dim DY As Double = Frame2.CalculatedY - Frame0.CalculatedY 
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                Dim DX As Double = Frame2.CalculatedX - Frame0.CalculatedX 
                If DX = 0# AndAlso DY = 0# Then 
                    InternalFrames(n).RouteBasedHeading = _ 
                    Frame0.RouteBasedHeading 
                Else 
                    Dim Quotient As Double = Math.Atan2(DY, DX) 
                    InternalFrames(n).RouteBasedHeading = _ 
                    (0.5# * Math.PI) - Quotient 
                End If 
            Next 
            InternalFrames(Last).RouteBasedHeading = _ 
            InternalFrames(Last).GNSSHeading 
        Else 
            For Each Frame As FrameClass In Frames 
                Frame.RouteBasedHeading = Frame.GNSSHeading 
            Next 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub ResetReaderAndFrames() 
        If SL3File IsNot Nothing Then 
            SL3File.Close() 
            SL3File.Dispose() 
            SL3File = Nothing 
        End If 
        If Frames IsNot Nothing Then Frames.Clear() 
        If IndexDict IsNot Nothing Then IndexDict.Clear() 
    End Sub 
#End Region 
 
#Region "Export Text Products" 
    Private Sub ExportRoutePoints(<IsReadOnly> path As String, 
                                  <IsReadOnly> SurveyType As SurveyType) 
        Using RouteASCII As New StreamWriter(path, False, ASCII) 
            RouteASCII.WriteLine(_ 
            "ID,SurveyType,X,Y,Z,Depth,Speed,Teperature, 
             MillisecondsSinceStart,GPSDirectionInRad,CalculatedX, 
             CalculatedY") 
 
            For Each i As Integer In IndexDict(SurveyType) 
                RouteASCII.WriteLine(Frames(i).ToString) 
            Next i 
            RouteASCII.Flush() 
        End Using 
        ExportProjectionFile(path) 
    End Sub 
 
    Private Sub ExportScansAsASCIIProfile(<IsReadOnly> path As String, 
                                 <IsReadOnly> SurveyType As SurveyType, 
                                 <IsReadOnly> ExaggerationFactor As Double) 
        Dim IndexList As List(Of Integer) = IndexDict(SurveyType) 
        Dim ArraySize As Integer = ArraySizeList(SurveyType) 
        Dim tmpArray(ArraySize - 1) As Byte 
 
        If IndexList.Count > 1 Then 
            Using CSV As New StreamWriter(path, False, ASCII) 
                CSV.Write("X,Y,Intensity" & vbNewLine) 
                For Each i As Integer In IndexList 
                    Dim Frame As FrameClass = Frames(i) 
                    Dim X As String = Frame.CumulativeDistance.ToString("0.0###") 
                    & "," 
                    SL3File.Position = *UI + Frame.PositionOfFirstByte 
                    SL3File.Read(tmpArray, 0I, Frame.TotalLength - *I) 
                    Dim YSize As Double = -(Frame.MaxRange / ArraySize * _ 
                    ExaggerationFactor) 
                    For N As Integer = 0 To ArraySize - 1 
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                        CSV.Write(X & (N * YSize).ToString("0.0###") & "," &_ 
                        tmpArray(N).ToString(IVC) & vbNewLine) 
                    Next N 
                Next 
            End Using 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub ExportScannedDataAsASCIIRaster(<IsReadOnly> path As String, 
                                 <IsReadOnly> SurveyType As SurveyType) 
 
        If SurveyType = SurveyType.ThreeDimensional Then Throw New _ 
        NotSupportedException() 
        Dim IndexList As List(Of Integer) = IndexDict(SurveyType) 
        If IndexList.Count > 0 Then 
            Using EsriASCII As New StreamWriter(path, False, ASCII) 
                Dim NumOfBytes As Integer = ArraySizeList(SurveyType) 
 
                EsriASCII.WriteLine("NCOLS " & NumOfBytes.ToString) 
                EsriASCII.WriteLine("NROWS " & IndexList.Count.ToString) 
                EsriASCII.Write("XLLCORNER 0" & vbNewLine & "YLLCORNER 0" &_ 
                vbNewLine & "CELLSIZE 1" & vbNewLine & "NODATA_VALUE 256" &_ 
                vbNewLine) 
 
                Dim Frames As List(Of FrameClass) = MainModule.Frames 
                Dim Frame As FrameClass 
                Dim tmpArray(NumOfBytes - 1) As Byte 
                For i As Integer = 0 To IndexList.Count - 1 
                    Frame = Frames(IndexList(i)) 
                    SL3File.Position = *UI + Frame.PositionOfFirstByte 
                    SL3File.Read(tmpArray, 0I, Frame.TotalLength - *I) 
 
                    For N As Integer = 0 To NumOfBytes - 1 
                        EsriASCII.Write(tmpArray(N).ToString(IVC)) 
                        EsriASCII.Write(" "c) 
                    Next N 
                    EsriASCII.WriteLine() 
                Next i 
            End Using 
            ExportProjectionFile(path) 
        End If 
    End Sub 

    Private Sub ExportTerrainPoints(<IsReadOnly> path As String, 
                                    <IsReadOnly> Optional headingType As HeadingType= 
                                                 HeadingType.GNSS, 
                                    <IsReadOnly> Optional limited As Boolean = False) 
        Const Stride As Integer = *I 
        Const HeaderSize As Integer = *I 
 
        Dim tmpArray As Byte() 
        Dim Frame As FrameClass 
        Dim NumberOfRightBytes, NumberOfLeftBytes, N As Integer, ID As Long 
        Dim Direction, Delta, Depth, DeltaX, DeltaY, CurrentX, CurrentY, _ 
        MeasurementError, 
        SinDir, CosDir, Angle As Double 
        Dim Indices As Integer() = IndexDict(SurveyType.ThreeDimensional).ToArray 
 
        Using CSV As New StreamWriter(path, False, ASCII) 
            CSV.Write("ID,X,Y,Z,M,A,S" & vbNewLine) 
 
            For Each i As Integer In Indices 
                Frame = Frames(i) 
                ID = Frame.GroupID 
                SL3File.Position = *UI + Frame.PositionOfFirstByte 
                ReDim tmpArray(Frame.TotalLength - 167I) 
                SL3File.Read(tmpArray, 0I, Frame.TotalLength - *I) 
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                NumberOfRightBytes = ToInt32(tmpArray, *I) 
                NumberOfLeftBytes = ToInt32(tmpArray, *I) 
 
                Direction = If(headingType = HeadingType.GNSS, Frame.GNSSHeading,_ 
                If(headingType = HeadingType.Magnetic,_ 
                Frame.MagneticHeadnig, Frame.RouteBasedHeading)) 
                Direction = (RadOf450Deg - Direction) Mod RadOf360Deg 
                SinDir = Math.Sin(Direction) 
                CosDir = Math.Cos(Direction) 
                CurrentX = Frame.CalculatedX 
                CurrentY = Frame.CalculatedY 
 
                'Jobboldal 
                For N = HeaderSize To HeaderSize - Stride + NumberOfRightBytes_ 
                Step Stride '* + NumberOfLeftBytes - *  
 
                    Delta = FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N) 
                    Depth = FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N + *I) 
                    Angle = Math.Atan2(Delta, Depth) 
 
                    If limited AndAlso Angle > RadOf70Deg Then N = HeaderSize -_    
                    Stride + NumberOfRightBytes : Continue For '70° 
                    MeasurementError = If(Angle < RadOf30Deg, '30° 
                        0.1# + 0.00189998480012159# * Depth * ((Delta / Depth) /_ 
                        (Math.Cos(Angle))), 
                        0.1# + 0.00244978943958535# * Depth * ((Delta / Depth) /_ 
                        (Math.Cos(Angle - RadOf60Deg)))) 
 
                    DeltaX = Delta * CosDir 'Mivel Y = 0 
                    DeltaY = -Delta * SinDir 
 
                    CSV.Write(ID.ToString(IVC) & SP) 'ID 
                    CSV.Write((CurrentX + DeltaX).ToString(FS, IVC) & SP) 'X 
                    CSV.Write((CurrentY + DeltaY).ToString(FS, IVC) & SP) 'Y 
                    CSV.Write((-Depth).ToString(FSS, IVC) & SP) 'Z 
                    CSV.Write(MeasurementError.ToString(FS, IVC) & SP) 'M 
                    CSV.Write((RadToDeg * Angle).ToString(FS, IVC) & ",R" &_ 
                    vbNewLine) 'A & S 
                Next N 
 
 
                'Baloldal 
                For N = N To N + NumberOfLeftBytes - Stride Step Stride 
                    Delta = -FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N) 
                    Depth = FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N + *I) 
                    Angle = -Math.Atan2(Delta, Depth) 
 
                    If limited AndAlso Angle > RadOf70Deg Then Exit For 
                    '70° 'Egyből kiléphetünk, nem kell inkerementálni 
                    MeasurementError = If(Angle < RadOf30Deg, '30° 
                        0.1# + 0.00189998480012159# * Depth * ((Delta / Depth) /_ 
                        (Math.Cos(Angle))), 
                        0.1# + 0.00244978943958535# * Depth * ((Delta / Depth) /_ 
                        (Math.Cos(Angle - RadOf60Deg)))) 
 
                    DeltaX = Delta * CosDir 'Mivel Y = 0 
                    DeltaY = -Delta * SinDir 
 
                    CSV.Write(ID.ToString(IVC) & SP) 'ID 
                    CSV.Write((CurrentX + DeltaX).ToString(FS, IVC) & SP) 'X 
                    CSV.Write((CurrentY + DeltaY).ToString(FS, IVC) & SP) 'Y 
                    CSV.Write((-Depth).ToString(FSS, IVC) & SP) 'Z 
                    CSV.Write(MeasurementError.ToString(FS, IVC) & SP) 'M 
                    CSV.Write((RadToDeg * Angle).ToString(FS, IVC) & ",L" & _ 
                    vbNewLine) 'A & S 
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                Next N 
 
            Next i 
            CSV.Flush() 
        End Using 
        ExportProjectionFile(path) 
        ExportSchema(path) 
    End Sub 
 
    Private Sub ExportProjectionFile(<IsReadOnly> path As String) 
        File.WriteAllBytes(IO.Path.ChangeExtension(path, ".prj"), PrjStringBytes) 
    End Sub 

 

    Private Sub ExportSchema(<IsReadOnly> path As String) 
        Const SchemaString As String = "[{0}]" & vbNewLine & 
                                       "Format=Delimited(,)" & vbNewLine & 
                                       "ColNameHeader=True" & vbNewLine & 
                                       "MaxScanRows=0" & vbNewLine & 
                                       "CharacterSet=ANSI" & vbNewLine & 
                                       "DecimalSymbol=." & vbNewLine & 
                                       "Col1=ID Short" & vbNewLine & 
                                       "Col2=X Double" & vbNewLine & 
                                       "Col3=Y Double" & vbNewLine & 
                                       "Col4=Z Double" & vbNewLine & 
                                       "Col5=M Float" & vbNewLine & 
                                       "Col6=A Float" & vbNewLine & 
                                       "Col7=S Text Width 1" & vbNewLine 
 
        Dim Root As String = IO.Path.GetDirectoryName(path) 
        Dim SchemaPath As String = IO.Path.Combine(Root, "schema.ini") 
        Dim FileName As String = IO.Path.GetFileName(path) 
 
        If File.Exists(SchemaPath) Then 
            If Not File.ReadAllText(SchemaPath).Contains("[" & FileName & "]") _ 
            Then File.AppendAllText(SchemaPath, String.Format(SchemaString,_ 
            FileName), ASCII) 
        Else File.WriteAllText(SchemaPath, String.Format(SchemaString, FileName),_ 
             ASCII) 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub ExportBottomProfile(<IsReadOnly> path As String, 
                                 <IsReadOnly> ExaggerationFactor As Double) 
        Using CSV As New StreamWriter(path, False, ASCII) 
            CSV.Write("X,Y,Type" & vbNewLine) 
            For Each Frame As FrameClass In Frames 
                CSV.Write(Frame.CumulativeDistance.ToString("0.####") & ","c) 
                CSV.Write((ExaggerationFactor * Frame.Depth).ToString("#.####") &_ 
                ","c) 
                CSV.Write(Frame.SurveyType.ToString & vbNewLine) 
            Next 
        End Using 
    End Sub 
#End Region 
 
#Region "ExportFGDBProducts" 
    Private Sub ExportRoutesToFGDB(<[In], IsReadOnly> ByRef FGDB As Geodatabase) 
        Dim CoordTypes As String() = New String(1) {"orig", "caculated"} 
        Dim SurveyTypes As SurveyType() = New SurveyType(6) {} 
        IndexDict.Keys.CopyTo(SurveyTypes, 0) 
 
        For i As Integer = 0 To 1 
            Dim CoordType As String = CoordTypes(i) 
            For k As Integer = 0 To 6 
                Dim SurveyType As SurveyType = SurveyTypes(k) 
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                Using RouteFC As Table = FGDB.OpenTable("route_" & CoordType & "_" &_ 
                SurveyType.ToString()) 
                    RouteFC.SetWriteLock() 
                    RouteFC.LoadOnlyMode(True) 
                    Using Row As Row = RouteFC.CreateRowObject() 
                        Using PointBuffer As New PointShapeBuffer(28) 
                            PointBuffer.Setup(ShapeType.PointZ) 
 
                            Dim IndexArray As List(Of Integer) = _ 
                            IndexDict(SurveyType) 
                            For N As Integer = 0 To IndexArray.Count - 1 
                                Dim Frame As FrameClass = Frames(IndexArray(N)) 
 
                                PointBuffer.point = If(i = 0, 
                                    New Point(Frame.X, Frame.Y), 
                                    New Point(Frame.CalculatedX, Frame.CalculatedY)) 
                                PointBuffer.Z = Frame.EOMAAltitude + Frame.Depth 
                                Row.SetGeometry(PointBuffer) 
 
                                Row.SetShort(2, Frame.SurveyType) 
                                Row.SetInteger(3, Frame.GroupID) 
                                Row.SetFloat(4, CSng(Frame.WaterTemperature)) 
                                Row.SetFloat(5, CSng(Frame.WaterSpeed)) 
                                Row.SetFloat(6, CSng(Frame.GNSSSpeed)) 
                                Row.SetFloat(7, CSng(Frame.GNSSHeading)) 
                                Row.SetFloat(8, CSng(Frame.MagneticHeadnig)) 
                                Row.SetFloat(9, CSng(Frame.MinRange)) 
                                Row.SetFloat(10, CSng(Frame.MaxRange)) 
                                Row.SetFloat(11, CSng(Frame.GNSSAltitude)) 
                                Row.SetFloat(12, CSng(Frame.Depth)) 
                                Row.SetDate(13, Frame.Timestamp.UtcDateTime) 
                                Row.SetInteger(14, CInt(Frame.Milliseconds)) 
                                Row.SetFloat(15, AntennaHeight) 
                                Row.SetShort(16, Frame.Frequency) 
                                RouteFC.Insert(Row) 
                            Next N 
                        End Using 
                    End Using 
                    RouteFC.LoadOnlyMode(False) 
                    RouteFC.FreeWriteLock() 
                    RouteFC.Close() 
                End Using 
            Next k 
        Next i 
    End Sub 
 
    Private Sub ExportRawSidescanToFGDB(<IsReadOnly> ByRef FGDB As Geodatabase, 
                <IsReadOnly> Optional HeadingType As HeadingType = HeadingType.GNSS,_ 
                Optional ByRef Resolution As Double = 0.04#) 
 
        Using SS_Raw_FC As Table = FGDB.OpenTable("mp_raw_SideScan") 
            SS_Raw_FC.SetWriteLock() 
            SS_Raw_FC.LoadOnlyMode(True) 
            Using Row As Row = SS_Raw_FC.CreateRowObject() 
                Using PointBuffer As New MultiPointShapeBuffer() 
                    PointBuffer.Setup(ShapeType.MultipointZ, 2800I) 
 
                    Dim Frame As FrameClass 
                    Dim tmpArray(2800I - 1) As Byte 
                    Dim Points(2800I - 1) As Point, Zs(2800 - 1) As Double 
 
                    Dim Stride As Double, KPlus As Integer 
                    Dim IndexList As Integer() = _ 
                    IndexDict(SurveyType.SideScan).ToArray() 
                    Dim MinRes As Double = Double.MaxValue 
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                    For Each N As Integer In IndexList 
                        Dim CurrentX, CurrentY, Direction, SinDir, CosDir, Delta_ 
                        As Double 
                        Frame = Frames(N) 
                        With Frame 
                            CurrentX = .CalculatedX 
                            CurrentY = .CalculatedY 
                            Stride = .MaxRange / 1400.0# 
                            If Stride < MinRes Then MinRes = Stride 
 
                            Select Case HeadingType 
                                Case HeadingType.GNSS 
                                    Direction = Frame.GNSSHeading 
                                Case HeadingType.Magnetic 
                                    Direction = Frame.MagneticHeadnig 
                                Case HeadingType.RouteBased 
                                    Direction = Frame.RouteBasedHeading 
                            End Select 
 
                            SinDir = Math.Sin(Direction) 
                            CosDir = Math.Cos(Direction) 
                            SL3File.Position = *US + .PositionOfFirstByte 
                        End With 
 
                        SL3File.Read(tmpArray, 0I, 2800I) 
 
                        For K As Integer = -1400I To 1400I - 1I 
                            Delta = K * Stride 
                            KPlus = K + 1400 
                            Points(KPlus) = New Point(CurrentX + Delta * CosDir, 
                                                      CurrentY - Delta * SinDir) 
                            Zs(KPlus) = tmpArray(KPlus) 
                        Next K 
 
                        PointBuffer.Points = Points 
                        PointBuffer.Zs = Zs 
                        PointBuffer.CalculateExtent() 
 
                        Row.SetGeometry(PointBuffer) 
                        Row.SetInteger(2, Frame.GroupID) 
                        SS_Raw_FC.Insert(Row) 
                    Next N 
 
                    Resolution = MinRes 
                End Using 
            End Using 
            SS_Raw_FC.LoadOnlyMode(False) 
            SS_Raw_FC.FreeWriteLock() 
            SS_Raw_FC.Close() 
        End Using 
    End Sub 

 

    Private Sub ExportPlanCorrectedSidescanToFGDB(<IsReadOnly> ByRef FGDB As _  
    Geodatabase, <IsReadOnly> Optional HeadingType As HeadingType = HeadingType.GNSS) 
 
        Using SS_Plan_FC As Table = FGDB.OpenTable("mp_plan_SideScan") 
            SS_Plan_FC.SetWriteLock() 
            SS_Plan_FC.LoadOnlyMode(True) 
            Using Row As Row = SS_Plan_FC.CreateRowObject() 
                Using PointBuffer As New MultiPointShapeBuffer() 
 
                    Dim tmpArray(2800I - 1) As Byte 
                    Dim Points(2800I - 1) As Point 
                    Dim Zs(2800I - 1) As Double 
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                    'Chang-féle kiegyenlítés 
                    'I. lépés: összegzés. 
                    Dim IndexList As Integer() =_ 
                    IndexDict(SurveyType.SideScan).ToArray() 
                    Dim ChangSum(IndexList.Length - 1) As Integer 
                    For l As Integer = 0 To IndexList.Length - 1 
                        Dim Frame As FrameClass = Frames(IndexList(l)) 
                        SL3File.Position = *US + Frame.PositionOfFirstByte 
                        SL3File.Read(tmpArray, 0I, 2800I) 
                        Dim Sum As Integer = 0 
                        For K As Integer = 0I To 2800I - 1I 
                            Sum += tmpArray(K) 
                        Next K 
                        ChangSum(l) = Sum 
                    Next l 
                    'II. lépés: csúsztatott mozgó átlag. 
 
                    For l As Integer = 0 To IndexList.Length - 1 
                        Dim Frame As FrameClass = Frames(IndexList(l)) 
                        Dim CurrentX As Double = Frame.CalculatedX 
                        Dim CurrentY As Double = Frame.CalculatedY 
                        Dim Depth As Double = -Frame.Depth 'Abs 
                        Dim Stride As Double = Frame.MaxRange / 1400.0# 
 
                        Dim Direction As Double 
                        Select Case HeadingType 
                            Case HeadingType.GNSS 
                                Direction = Frame.GNSSHeading 
                            Case HeadingType.Magnetic 
                                Direction = Frame.MagneticHeadnig 
                            Case HeadingType.RouteBased 
                                Direction = Frame.RouteBasedHeading 
                        End Select 
 
                        Dim SinDir As Double = Math.Sin(Direction) 
                        Dim CosDir As Double = Math.Cos(Direction) 
 
                        SL3File.Position = *US + Frame.PositionOfFirstByte 
                        SL3File.Read(tmpArray, 0I, 2800I) 
 
                        Dim i As Integer = 0 
                        For K As Integer = -1400I To 1400I - 1I 
                            Dim Sign As Double = If(K < 0#, -1.0#, +1.0#) 
                            Dim Delta As Double = K * Sign * Stride 
                            If Delta > Depth + 0.05# Then 
                                Delta = Math.Sqrt(Delta * Delta - Depth * Depth) *_ 
                                Sign 
                                Points(i) = New Point(CurrentX + Delta * CosDir, 
                                                      CurrentY - Delta * SinDir) 
                                Zs(i) = tmpArray(K + 1400) 
                                i += 1 
                            End If 
                        Next K 
 
                        PointBuffer.Setup(ShapeType.MultipointZ, i) 
                        PointBuffer.Points = Points 
                        PointBuffer.Zs = Zs 
                        PointBuffer.CalculateExtent() 
 
                        Row.SetGeometry(PointBuffer) 
                        Row.SetInteger(2, Frame.GroupID) 
                        SS_Plan_FC.Insert(Row) 
                    Next l 
 
                End Using 
            End Using 



139 
 

            SS_Plan_FC.LoadOnlyMode(False) 
            SS_Plan_FC.FreeWriteLock() 
            SS_Plan_FC.Close() 
        End Using 
    End Sub 
 
    Private Sub ExportTerrainToFGDB(<[In], IsReadOnly> ByRef FGDB As Geodatabase, 
                                           <IsReadOnly> TableName As String, 
                                           <IsReadOnly> Optional HeadingType As _ 
                                            HeadingType = HeadingType.GNSS, 
                                           <IsReadOnly> Optional LimitAngle As _ 
                                            Double = 70.0#) 
 
        Dim IndexList As Integer() = IndexDict(SurveyType.ThreeDimensional).ToArray() 
        Dim LeftPoints As New List(Of Point)(IndexList.Length) 
        Dim RightPoints As New List(Of Point)(IndexList.Length) 
 
        Using Terrain As Table = FGDB.OpenTable(TableName) 
            Terrain.SetWriteLock() 
            Terrain.LoadOnlyMode(True) 
            Using RowBuffer As Row = Terrain.CreateRowObject() 
                Using ShapeBuffer As New MultiPointShapeBuffer 
 
                    Dim AngularLimit As Double = LimitAngle / 180.0# * Math.PI 
                    Dim Frame As FrameClass 
                    Dim NumberOfRightBytes, NumberOfLeftBytes, NumberOfPoints, _ 
                    N, k As Integer, ID As Integer 
                    Dim Direction, Delta, CurrentX, CurrentY, SinDir, CosDir, _ 
                    Angle, Depth, EOMAAltitude As Double 
 
                    'Dim CSV As New StreamWriter("F:\Pontossag\PROBA3_Jobb.csv") 
                    'CSV.WriteLine("Distance,Interferometric,Single,Delta") 
                    'Dim CSV2 As New StreamWriter("F:\Pontossag\PROBA3_Bal.csv") 
                    'CSV2.WriteLine("Distance,Interferometric,Single,Delta") 
 
                    'Dim angler As New StreamWriter("F:\Pontossag\Angle.csv") 
                    'angler.WriteLine("Angle,Relative") 
 
                    For Each i As Integer In IndexList 
                        Frame = Frames(i) 
                        SL3File.Position = *UI + Frame.PositionOfFirstByte 
                        ID = Frame.GroupID 
 
                        Select Case HeadingType 
                            Case HeadingType.GNSS 
                                Direction = Frame.GNSSHeading 
                            Case HeadingType.Magnetic 
                                Direction = Frame.MagneticHeadnig 
                            Case HeadingType.RouteBased 
                                Direction = Frame.RouteBasedHeading 
                        End Select 

                        SinDir = Math.Sin(Direction) 
                        CosDir = Math.Cos(Direction) 
                        CurrentX = Frame.CalculatedX 
                        CurrentY = Frame.CalculatedY 
                        EOMAAltitude = Frame.EOMAAltitude 
 
                        Dim tmpArray(Frame.TotalLength - 167US) As Byte 
                        SL3File.Read(tmpArray, 0I, Frame.TotalLength - *I) 
 
                        NumberOfRightBytes = ToInt32(tmpArray, *I) 
                        NumberOfLeftBytes = ToInt32(tmpArray, *I) 
                        NumberOfPoints = (NumberOfRightBytes + NumberOfLeftBytes) \_ 
                        *I \ 2I 
                        If NumberOfPoints < 1 Then Continue For 
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                        Dim Points(NumberOfPoints - 1I - 1I) As Point, 
                            Zs(NumberOfPoints - 1I - 1I), 
                            Ms(NumberOfPoints - 1I - 1I) As Double 
 
                        'Baloldal 
                        For N = * To * - * + NumberOfRightBytes Step *  
                            Delta = -FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N) 
                            Depth = (FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N + *I))  
                            Angle = -Math.Atan2(Delta, Depth) 
                            If Angle > AngularLimit Then N = * - * +_ 
                            NumberOfRightBytes : Continue For '70° 
                            Points(k) = New Point(CurrentX + Delta *_ 
                            CosDir, CurrentY - Delta * SinDir) 
 
                            Dim Crr As Double = ((0.064627 * Angle ^_ 
                           4.3262 + 0.9412) - 0.9412) / (1.094890348 - 0.9412) *_ 
                            -0.27 
 
                            Zs(k) = EOMAAltitude - Depth - 0.296461427# + Crr 
                            'Súlyozott mediánból. 
 
                            Ms(k) = If(Angle < RadOf30Deg, '30° 
                                       0.1# + 0.00189998480012159# * Depth *_ 
                                       ((Delta / Depth) / (Math.Cos(Angle))), 
                                       0.1# + 0.00244978943958535# * Depth *_ 
                                       ((Delta / Depth) / (Math.Cos(Angle -_ 
                                       RadOf60Deg)))) 
                            k += 1 
 
                            ' angler.WriteLine(Angle & "," & (-Depth / Frame.Depth)) 
 
                        Next N 
                        RightPoints.Add(Points(k - 1)) 
 
 
 
                        Dim D As Double = (-FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N + *I)) 
 
 
                        'Jobboldal 
                        For N = N + * To N + NumberOfLeftBytes - * Step * 
                           'A középső második kimarad 
                            Delta = FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N) 
                            Depth = (FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N + *I)) 
                            '+ DepthDelta 
 
                            Angle = Math.Atan2(Delta, Depth) 
                            If Angle > AngularLimit Then Exit For '70° 
                           'Egyből kiléphetünk, nem kell inkerementálni 
                            Points(k) = New Point(CurrentX + Delta * CosDir,_ 
          CurrentY - Delta * SinDir) 
 
                            Dim Crr As Double = ((0.064627 * Angle ^ 4.3262 +_ 
                            0.9412) - 0.9412) / (1.094890348 - 0.9412) * -0.27 
 
                            Zs(k) = EOMAAltitude - Depth - 0.299341593# + Crr 
                            'Súlyozott mediánból. 
 
                            Ms(k) = If(Angle < RadOf30Deg, '30° 
                                       0.1# + 0.00189998480012159# * Depth *_ 
                                       ((Delta / Depth) / (Math.Cos(Angle))), 
                                       0.1# + 0.00244978943958535# * Depth *_ 
                                       ((Delta / Depth) / (Math.Cos(Angle -_ 
                                       RadOf60Deg)))) 
                            k += 1 
                        Next N 
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                        LeftPoints.Add(Points(k - 1)) 
                        ShapeBuffer.Setup(ShapeType.MultipointZM, k) 
                        'mert nincs közepe, csak egyszer! 
                        ShapeBuffer.Points = Points 
                        ShapeBuffer.Zs = Zs 
                        ShapeBuffer.Ms = Ms 
                        ShapeBuffer.CalculateExtent() 
 
                        RowBuffer.SetGeometry(ShapeBuffer) 
                        RowBuffer.SetInteger(2, ID) 
                        Terrain.Insert(RowBuffer) 
                        k = 0  'Itt van!!!!!!!!! 
                    Next i 
 
                    'angler.Close() 
                    'angler.Dispose() 
 
                    'CSV.Close() 
                    'CSV.Dispose() 
                    'CSV2.Close() 
                    'CSV2.Dispose() 
                End Using 
            End Using 
 
            Terrain.LoadOnlyMode(False) 
            Terrain.FreeWriteLock() 
            Terrain.Close() 
        End Using 

 

      Using Terrain_Limited_Barrier_FC As Table = FGDB.OpenTable(TableName & _ 
      "_Barrier") 
            Terrain_Limited_Barrier_FC.SetWriteLock() 
            Using Feature As Row = Terrain_Limited_Barrier_FC.CreateRowObject() 
                Using Poly As New MultiPartShapeBuffer() 
 
                    Dim FinalPoly(LeftPoints.Count * 2I) As Point  
                   'Nem kell a -1 a záró pont miatt. 
                    LeftPoints.Reverse() 'A bal fordul 
                    RightPoints.CopyTo(FinalPoly) 
                    LeftPoints.CopyTo(FinalPoly, RightPoints.Count) 
                    FinalPoly(FinalPoly.Length - 1) = FinalPoly(0) 
                    'Az utolsó lesz az első 
 
                    Poly.Setup(ShapeType.Polygon, 1, FinalPoly.Length) 
                    Poly.Points = FinalPoly 
                    Poly.CalculateExtent() 
                    Feature.SetGeometry(Poly) 
                    Terrain_Limited_Barrier_FC.Insert(Feature) 
                End Using 
            End Using 
            Terrain_Limited_Barrier_FC.FreeWriteLock() 
            Terrain_Limited_Barrier_FC.Close() 
        End Using 
    End Sub 
    Private Sub WriteDescriptionToFGDB(<[In], IsReadOnly> ByRef FGDB As Geodatabase) 
        Using Description As Table = FGDB.OpenTable("Description") 
            Description.SetWriteLock() 
            Description.LoadOnlyMode(True) 
            Using Row As Row = Description.CreateRowObject 
                Dim First As FrameClass = Frames(0) 
                Dim Last As FrameClass = Frames(Frames.Count - 1) 
 
                Row.SetDate(1, First.Timestamp.UtcDateTime) 
                Row.SetDate(2, Last.Timestamp.UtcDateTime) 
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                Row.SetDate(3, Date.Now) 
                Row.SetString(4, IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(SL3File.Name)) 
 
                SL3File.Position = 0 
                Using MD5 As New Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider() 
                    Dim Data As Byte() = MD5.ComputeHash(SL3File) 
                    Dim SB As New Text.StringBuilder(32) 
                    For N As Integer = 0 To Data.Length - 1 
                        SB.Append(Data(N).ToString("x2")) 
                    Next 
                    Row.SetString(5, SB.ToString.ToUpperInvariant) 
                End Using 
 
                Row.SetDouble(6, Last.CumulativeDistance) 
 
                Description.Insert(Row) 
            End Using 
            Description.LoadOnlyMode(False) 
            Description.FreeWriteLock() 
            Description.Close() 
        End Using 
    End Sub 
 
    Private Sub ExportProductsToFileGDB(<IsReadOnly> path As String, 
                                        <IsReadOnly> Optional HeadingType As _ 
                                         HeadingType = HeadingType.GNSS) 
        Dim FormattedPath As String = IO.Path.GetFullPath(path) 
        If Directory.Exists(FormattedPath) Then Directory.Delete(FormattedPath, True) 
        Compression.ZipFile.ExtractToDirectory(ProtoGDBPath, FormattedPath) 
 
        Using FGDB As Geodatabase = Geodatabase.Open(FormattedPath) 
            ExportRoutesToFGDB(FGDB) 
            'ExportRawSidescanToFGDB(FGDB, HeadingType) 
            'ExportPlanCorrectedSidescanToFGDB(FGDB, HeadingType) 
            'ExportTerrainToFGDB(FGDB, "Terrain_Full", HeadingType, 110) 
            ExportTerrainToFGDB(FGDB, "Terrain_Limited", HeadingType, 110) 
 
 
            WriteDescriptionToFGDB(FGDB) 
            FGDB.Close() 
        End Using 
    End Sub 

    Private Sub ExperientalSidescanExport(<IsReadOnly> Optional HeadingType As Head-
ingType = HeadingType.GNSS) 
        Using TextWriter As New StreamWriter(New FileStream("F:\O.csv", _ 
        FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.Read, 4096, _ 
        FileOptions.WriteThrough)) 
            TextWriter.Write("ID,X,Y,V" & vbNewLine) 
            For Each ThreeDIndex As KeyValuePair(Of Integer, Integer) _ 
            In ThreeDAndSidescanPairs 
                If ThreeDIndex.Value < 0 Then Continue For 
                Dim ThreeDFrame As FrameClass = Frames(ThreeDIndex.Key) 
 
                '3D lista 
                SL3File.Position = *UI + ThreeDFrame.PositionOfFirstByte 
                Dim ID As Integer = ThreeDFrame.GroupID 
                Dim DIrection As Double 
 
                Select Case HeadingType 
                    Case HeadingType.GNSS 
                        DIrection = ThreeDFrame.GNSSHeading 
                    Case HeadingType.Magnetic 
                        DIrection = ThreeDFrame.MagneticHeadnig 
                    Case HeadingType.RouteBased 
                        DIrection = ThreeDFrame.RouteBasedHeading 
                End Select 
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                Dim SinDir As Double = Math.Sin(DIrection) 
                Dim CosDir As Double = Math.Cos(DIrection) 
                Dim CurrentX As Double = ThreeDFrame.CalculatedX 
                Dim CurrentY As Double = ThreeDFrame.CalculatedY 
                Dim EOMAAltitude As Double = ThreeDFrame.EOMAAltitude 
                Dim Delta As Double 
 
                Dim tmpArray(3200) As Byte 
                SL3File.Read(tmpArray, 0I, ThreeDFrame.TotalLength - *I) 
 
                Dim NumberOfRightBytes As Integer = ToInt32(tmpArray, *I) 
                Dim NumberOfLeftBytes As Integer = ToInt32(tmpArray, *I) 
                Dim NumberOfPoints As Integer = (NumberOfRightBytes + _ 
                NumberOfLeftBytes) \ *I \ 2I 
                If NumberOfPoints < 1 Then Continue For 
                Dim N As Integer 
 
                'Baloldal 
                Dim Bal3DMLista As New List(Of Double)(NumberOfLeftBytes \ * \ 2) 
                Dim Bal3DPontLista As New List(Of PointHelper)(Bal3DMLista.Capacity) 
                For N = * To * - * + NumberOfRightBytes Step * _ 
                '* + NumberOfLeftBytes - * 
                    Delta = -FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N) 
                    Dim Depth As Double = (FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N + *I)) 
                    Dim M As Double = Math.Sqrt(Delta * Delta + Depth * Depth) 
                    Dim X As Double = CurrentX + Delta * CosDir 
                    Dim Y As Double = CurrentY - Delta * SinDir 
                    Dim Z As Double = EOMAAltitude - Depth 
                    Bal3DMLista.Add(M) 
                    Bal3DPontLista.Add(New PointHelper(X, Y, Z)) 
                Next N 
                Bal3DMLista.Reverse() 
                Bal3DPontLista.Reverse() 
 
                'Jobboldal 
                Dim Jobb3DMLista As New List(Of Double)(NumberOfRightBytes \ * \ 2) 
                Dim Jobb3DPontLista _ 
                As New List(Of PointHelper)(Jobb3DMLista.Capacity) 
                For N = N + * To N + NumberOfLeftBytes - * Step * _ 
                'A középső második kimarad 
                    Delta = FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N) 
                    Dim Depth As Double = (FeetToMeter * ToSingle(tmpArray, N + *I)) 
                    Dim M As Double = Math.Sqrt(Delta * Delta + Depth * Depth) 
                    Dim X As Double = CurrentX + Delta * CosDir 
                    Dim Y As Double = CurrentY - Delta * SinDir 
                    Dim Z As Double = EOMAAltitude - Depth 
                    Jobb3DMLista.Add(M) 
                    Jobb3DPontLista.Add(New PointHelper(X, Y, Z)) 
                Next N 
 
                'SideScan 
                Dim SSFrame As FrameClass = Frames(ThreeDIndex.Value) 
                Dim SSGroupID As Integer = SSFrame.GroupID 
                Dim Stride As Double = SSFrame.MaxRange / 1400.0# 
                SL3File.Position = *US + SSFrame.PositionOfFirstByte 
                SL3File.Read(tmpArray, 0I, 2800I) 
 
                'Baloldal: Kintről befelé 
                Dim BalMaxM As Double = Bal3DMLista(0) 
                Dim BalMinM As Double = Bal3DMLista(Bal3DMLista.Count - 1) + 0.1 
 
                For k As Integer = 1400 To 0 Step -1 
                    Delta = k * Stride 
                    If Delta > BalMaxM Then Continue For 
                    If Delta < BalMinM Then Exit For 
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                    For i As Integer = 0 To Bal3DMLista.Count - 1 
                        Dim BelsőÉrték As Double = Bal3DMLista(i) 
                        If BelsőÉrték < Delta Then 
                            Dim KülsőÉrték As Double = Bal3DMLista(i - 1) 
                            Dim Arány As Double = (Delta - BelsőÉrték) /_ 
                            (KülsőÉrték - BelsőÉrték) 
 
                            Dim KilsőReferenciaPont As PointHelper =_ 
                            Bal3DPontLista(i - 1) 
                            Dim BelsőReferenciaPont As PointHelper =_ 
                            Bal3DPontLista(i) 
 
                            TextWriter.Write(SSGroupID & ","c) 
                            TextWriter.Write((BelsőReferenciaPont.X + _ 
                            (Arány * (KilsőReferenciaPont.X -_ 
 
                            BelsőReferenciaPont.X))).ToString("#.####") & ","c) 
                            TextWriter.Write((BelsőReferenciaPont.Y + (Arány *_ 
                            (KilsőReferenciaPont.Y - _ 
                             BelsőReferenciaPont.Y))).ToString("#.####") & ","c) 
                            TextWriter.Write(tmpArray(1400 - k) & vbNewLine) 
                            Exit For 
                        End If 
                    Next i 
                Next k 
 
                ' 
                'Jobboldal Bentről kifelé + egy pont innen hiányzik...) 
                Dim JobbMinM As Double = Jobb3DMLista(0) + 0.1 
                Dim JobbMaxM As Double = Jobb3DMLista(Jobb3DMLista.Count - 1) 
 
                For k As Integer = 1 To 1400 - 1 
                    Delta = k * Stride 
                    If Delta < JobbMinM Then Continue For 
                    If Delta > JobbMaxM Then Exit For 
                    For i As Integer = 0 To Jobb3DMLista.Count - 1 
                        Dim KülsőÉrték As Double = Jobb3DMLista(i) 
                        If KülsőÉrték > Delta Then 
                            Dim BelsőÉrték As Double = Jobb3DMLista(i - 1) 
                            Dim Arány As Double = (Delta - BelsőÉrték) /_ 
                           (KülsőÉrték - BelsőÉrték) 
 
                            Dim BelsőReferenciaPont As PointHelper = _ 
                            Jobb3DPontLista(i - 1) 
                            Dim KülsőReferenciaPont As PointHelper = _ 
                            Jobb3DPontLista(i) 
 
                            TextWriter.Write(SSGroupID & ","c) 
                            TextWriter.Write((BelsőReferenciaPont.X +_ 
                            (Arány * (KülsőReferenciaPont.X -_ 
                            BelsőReferenciaPont.X))).ToString("#.####") & ","c) 
                            TextWriter.Write((BelsőReferenciaPont.Y + _ 
                            (Arány * (KülsőReferenciaPont.Y - _ 
                            BelsőReferenciaPont.Y))).ToString("#.####") & ","c) 
 
                            TextWriter.Write(tmpArray(1400 + k) & vbNewLine) 
                            Exit For 
                        End If 
                    Next i 
                Next k 
            Next 
            TextWriter.Close() 
        End Using 
    End Sub 
#End Region 

 



145 
 

#Region "Export Tiff products" 
    Private Sub ExportScansAsTiff(<IsReadOnly> SourceFilePath As String, 
                                  <IsReadOnly> SurveyType As SurveyType, 
                                  <IsReadOnly> ExaggerationFactor As Double) 
 
        If SurveyType = SurveyType.ThreeDimensional Then Throw _ 
        New NotSupportedException("This type of survey is not supported") 
 
        Dim IndexList As List(Of Integer) = IndexDict(SurveyType) 
        If IndexList.Count > 1 Then 
 
            Dim Frames As List(Of FrameClass) = MainModule.Frames 
            Dim LastIndex As Integer = 0I 
            Dim StartIndex As Integer = 0I 
            Dim RegPoint As String = "0" 
            Dim PathPattern As String = PrepareTiffExportPath(SurveyType, _ 
            SourceFilePath) 
            Dim ArraySize As Integer = ArraySizeList(SurveyType) 
            Dim Palette As BitmapPalette = HyperionPalette 
 
            Meta.Keywords = (New List(Of String)(5) From _ 
            {SurveyType.ToString, "Sonar", "Lowrance", "StructureScan", _ 
            "StructureScan 3D"}).AsReadOnly 
 
            While LastIndex < IndexList.Count - 1 
                Dim Frame0 As FrameClass = Frames(IndexList(StartIndex)) 
                Dim LastDistance As Double = Frame0.CumulativeDistance 
                Dim Nr As Integer = 0I 
 
                For LastIndex = StartIndex + 1 To IndexList.Count - 1 
                    If Nr >= 255 Then Exit For 
                    Dim Frame1 As FrameClass = Frames(IndexList(LastIndex)) 
                    If Frame1.MaxRange <> Frame0.MaxRange Then Exit For 
                    If (Frame1.CumulativeDistance - Frame0.CumulativeDistance) > 1_ 
                    Then Exit For 
                    Frame0 = Frame1 
                    Nr += 1 
                Next LastIndex 
                LastIndex -= 1I 
 
                Dim RowCount As Integer = LastIndex - StartIndex + 1 
                Dim Row As Integer = 0 
 
                Dim ImageBuffer As Byte() = New Byte(ArraySize * RowCount - 1I) {} 
                For i As Integer = StartIndex To LastIndex 
                    Dim Frame1 As FrameClass = Frames(IndexList(i)) 
                    SL3File.Position = *UI + Frame1.PositionOfFirstByte 
                    SL3File.Read(ImageBuffer, ArraySize * Row, ArraySize) 
                    Row += 1 
                Next 
 
                Dim OutPath As String = String.Format(PathPattern, _ 
                StartIndex.ToString) 
 
                Dim TiffEncoder As New TiffBitmapEncoder() 
                Dim TiffStream As New FileStream(OutPath, FileMode.Create, _ 
                FileAccess.Write, FileShare.None, 4096I, FileOptions.WriteThrough) 
 
                If SurveyType <> SurveyType.Unknown8 Then 
                    Dim Source As BitmapSource = _ 
                    BitmapSource.Create(ArraySize, RowCount, 96.0#, _ 
                    96.0#, PixelFormats.Indexed8, Palette, ImageBuffer, ArraySize) 
                    Meta.DateTaken = Frame0.Timestamp.ToString() 
                    Meta.Title = SurveyType.ToString & " image of " & _ 
                    Path.GetFileNameWithoutExtension(OutPath) 
                    Meta.Comment = "Source file: " & SL3File.Name &  _ 
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                    ". Exported on: " & Date.Now.ToString 
 
                    Dim SonarFrame As BitmapFrame = _ 
                    BitmapFrame.Create(Source, Nothing, Meta, _ 
                    TiffEncoder.ColorContexts) 
                    TiffEncoder.Frames.Add(SonarFrame) 
 
                    TiffEncoder.Save(TiffStream) 
                    TiffStream.Dispose() 
 
                    Dim XSize As Double = (Frame0.CumulativeDistance - _ 
        LastDistance) / (RowCount - 1) 
                    Dim YSize As Double = Frame0.MaxRange / _ 
                    ArraySize * ExaggerationFactor 
                    If SurveyType = SurveyType.SideScan Then RegPoint =_ 
                    (YSize * 1400.0#).ToString() 
 
                    Dim Insert As String = $"0{vbNewLine}{-YSize}_ 
                    {vbNewLine}{XSize}{vbNewLine}0{vbNewLine}_ 
                    {LastDistance}{vbNewLine}{RegPoint}" 
 
                    File.WriteAllText(Path.ChangeExtension(OutPath, ".tfw"), _ 
                    Insert, ASCII) 
                    File.WriteAllBytes(Path.ChangeExtension(OutPath, _ 
                    ".tif.aux.xml"), SideScanStatisticsPAMBytes) 
                Else 
                    TiffEncoder.Frames.Add( 
                        BitmapFrame.Create( 
                        BitmapSource.Create(ArraySize \ 2, RowCount, 96.0#, 96.0#,_ 
                        PixelFormats.Gray16, BitmapPalettes.Gray256, _ 
                        ImageBuffer, ArraySize))) 
 
                    TiffEncoder.Save(TiffStream) 
                    TiffStream.Dispose() 
                End If 
 
                StartIndex = LastIndex + 1 
            End While 
        End If 
    End Sub 
#End Region 

 

#Region "Entry Point of the Module" 
 
    Friend Sub Main() 
        Dim SourceFilePath As String = GetSourceFilePath() 
        Console.OutputEncoding = Text.Encoding.UTF8 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
        Console.WriteLine(vbNewLine & vbNewLine & Path.GetFileNameWithoutExten-
sion(SourceFilePath)) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray 
        Console.WriteLine(Date.Now.ToString & vbNewLine) 
        Try 
            Dim OutputGDB As String = Path.ChangeExtension(SourceFilePath, ".gdb") 
 
            Console.WriteLine(vbTab & "Inicializáció...") 
            If Not InitFrames(SourceFilePath, AntennaHeight) Then Exit Try 
            Console.WriteLine(vbTab & "Sikeres inicializáció!") 
 
            ExportBottomProfile(Path.Combine(Path.GetDirectoryName(SourceFilePath),_ 
            Path.GetFileNameWithoutExtension(SourceFilePath) & "_Profile.txt"),_ 
            10.0#) 
 
            Console.Write(vbTab & "Side-scan...") 
            ExportScansAsTiff(SourceFilePath, SurveyType.SideScan,_ 
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            ScanProductExageration) 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green 
            Console.Write(" Rendben!" & vbNewLine) 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray 
 
            Console.Write(vbTab & "Down-scan...") 
            ExportScansAsTiff(SourceFilePath, SurveyType.DownScan, _ 
            ScanProductExageration) 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green 
            Console.Write(" Rendben!" & vbNewLine) 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray 
 
            Console.Write(vbTab & "Primary-scan...") 
            ExportScansAsTiff(SourceFilePath, SurveyType.Primary,_ 
            ScanProductExageration) 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green 
            Console.Write(" Rendben!" & vbNewLine) 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray 
 
            ''Console.Write(vbTab & "U8...") 
            ''ExportScansAsTiff(SourceFilePath, SurveyType.Unknown8, 0) 
            ''Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green 
            ''Console.Write(" Rendben!" & vbNewLine) 
            ''Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray 
 
            ''Console.Write(vbTab & "U7...") 
            ''ExportScansAsTiff(SourceFilePath, SurveyType.Unknown7, 0) 
            ''Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green 
            ''Console.Write(" Rendben!" & vbNewLine) 
            ''Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray 
 
            GC.Collect() 
 
            Console.Write(vbTab & "Geoadatbázis export...") 
            ExportProductsToFileGDB(OutputGDB, HeadingType.RouteBased) 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green 
            Console.Write(" Rendben!" & vbNewLine) 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray 
 
            Console.WriteLine("Kész! (" _ 
            & Path.GetFileNameWithoutExtension(SourceFilePath) & ")") 
            Console.WriteLine() 
            Console.Beep(500, 100) 
            Console.Beep(300, 100) 
        Finally 
            ResetReaderAndFrames() 
        End Try 
    End Sub 
#End Region 
End Module 
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