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Épületek napenergia-potenciáljának számítása fotogrammetriai módszerekkel előállított
adatok felhasználásával
Varga Ákos – Szatmári József – Tobak Zalán –Boudewijn van Leeuwen – Mucsi László
DOI: 10.30921/GK.73.2021.2.1
A tanulmányban fotogrammetriai módszerrel feldolgozott légifelvételekből kinyert adatokat
használtunk fel 3D-s épületmodellek létrehozására és ezeken alapuló szolárenergia-potenciál
számításokat végeztünk két szegedi mintaterületen. A felvételek fotogrammetriai feldolgozását
követően az objektumalapú képelemzés segítségével a tetők fölé érő vegetációt különítettük el, majd
RANSAC-algoritmuson alapuló síkdetektálást alkalmaztunk az egyes tetősíkok pontfelhőből történő
kinyerésére. Ezen lépések kimeneteit felhasználva kiszámítottuk a rájuk eső szolárenergia-értékeket.
Procedurális modellezési eljárásokkal vizualizáltuk a végső modelleket. A kapott eredmények alapján
elmondható, hogy a mintaterületek épületeinek döntő többsége alkalmas napelemek telepítésére, és a
bennük rejlő napenergia-potenciál mindenképpen említésre méltó mindkét vizsgált területen.

Calculating solar energy potential of buildings using photogrammetric data
Ákos Varga –József Szatmári – Zalán Tobak – Boudewijn van Leeuwen – László Mucsi
The main goal of the study was to use the data obtained from aerial photographs processed by
photogrammetric methods to create 3D building models and to perform solar-energy potential
calculations based on them. Examining two sample areas in Szeged, Hungary several methods were
used during the data processing. After photogrammetric processing of the images, vegetation over the
roofs was isolated using object-based image analysis (OBIA), then plane detection based on
RANSAC-algorithm was used to extract each roof plane from the point cloud. Using the outputs of
these steps, we calculated the solar energy values of the planes. The final models were visualized by
using procedural modeling. Based on the obtained results, it can be stated that most of the buildings in
the sample areas are suitable for the installation of solar panels, and their potential is definitely
noteworthy in both areas.
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Potenciális geotópok azonosítása térinformatikai módszerekkel
Pál Márton – Albert Gáspár
DOI: 10.30921/GK.73.2021.2.2
Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a geoturizmus és az ehhez kapcsolódó szabadidős
tevékenységek iránti igény. A földtudományok népszerűsítésének kézzelfogható elemei azok
az élettelen természeti objektumok, amelyek valamilyen földtudományos, vagy akár
kulturális, történelmi jelentőséggel bírnak. Ezeket geotópoknak, geohelyszíneknek nevezzük.
A geotópok legtöbb esetben olyan földtani kibukkanások, amelyeket a geourizmus
eszköztárával (infrastrukturális fejlesztések, geo-oktatás) ruházhatunk fel a tudományos
információ egyszerű, hétköznapi emberek számára is érthető átadására. Földtani túratérkép
szerkesztésekor az elsődleges feladat, hogy azonosítsuk ezeket az objektumokat. E folyamat
során különböző alapanyagokat használtunk: geológiai és topográfiai térképeket, a világhálón
megosztott Google Fotókat és a földtani alapszelvénylistát. Az előállt adathalmazt GIS
módszerek segítségével szűrtük, osztályoztuk. Munkánk célja a Bakony–Balaton UNESCO
Globális Geopark Csopak környéki részéről készült nagyméretarányú földtani túratérképen
bemutatható geotópok keresése volt. Az eredmény, valamint az elkészült térképmű
hatékonyan szolgálja a földtudományos örökségvédelem ügyét, felhívva a látogatók figyelmét
a jelentős földtani értéket képviselő képződményekre.
Identifying potential geosites with GIS methods
Márton Pál – Gáspár Albert
Geotourism and tourism activities with geoscientific content have been more and more
popular nowadays. The utilized elements of promoting geosciences are the geosites: natural
objects on the surface of the Earth that have significant scientific, cultural and/or historic
values and do not belong to the biosphere. These are mainly geological outcrops and
geomorphological landmarks that can be used to communicate earth science in an easy,
visible, and interpretable way for non-expert tourists. The dissemination is helped by the
toolset of geotourism such as infrastructural developments and geoeducation. When editing a
geological hiking map, the initial task is to identify these objects. During this process multiple
data sources can be used: geological and topographic maps, shared Google Photos and the
database of the geological key sections. Subsequently the list of potential geosites is filtered
with GIS and classifying methods. The aim of our project was to find the most exciting
geosites for the first large-scale geological hiking map of Hungary in the Csopak area of the
Bakony–Balaton UNESCO Global Geopark. The results and the published map effectively
serve the protection of geological heritage while drawing tourists’ attention on the important
values of the abiotic nature.
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Giovanni Jacobo Gasparini kéziratos térképének szerkezete
Plihál Katalin
DOI: 10.30921/GK.73.2021.2.3
Magyarországról, illetve annak részeiről 1528 után készült nyomtatott, vagy kéziratos
térképek valamely korábban készült mű alapján születhettek meg. A térképek szerkezeti
vizsgálata segítségünkre lehet annak eldöntésében, hogy egy adott mű „kinek az egyenes ági,
vagy oldalági” a leszármazottja. Az általunk vizsgált Gasparini szerkesztette térkép szerkezete
rokoni kapcsolatot mutat az 1566-ban megjelent Zsámboky János által készített és közreadott,
és első alkalommal 1528-ban Ingolstadtban napvilágot látott Tabula Hungarie térképpel. Azt
is megállapíthatjuk, hogy Gaparini térképének topográfiai tartalmára Zsámboky e műve hatást
nem gyakorolt. Ha alaposan nem vizsgáltuk volna meg Gasparini térképének szerkezetét,
akkor a véleményünk továbbra is csak az lehetett volna, hogy e műnek nincs kapcsolata más
Magyarországot ábrázoló mappával.
Structural examination of the Giovanni Jacobo Gasparini’s manuscript map
Katalin Plihál
Printed or manuscripts maps of Hungary or parts of the country published after 1528 could all
be made after works published earlier. The examination of the structure of these maps can
help us determine their first or secondary source map. The examination of the structure of
Gasparini’s map reveals its relationship with the Tabula Hungarie, the map prepared and
published by Johannes Sambucus in 1566, which map was first published in Ingolstadt in
1528. It can also be stated that the topographic content of Gasparini’s work lacks any
influence of Sambucus’ map. If we had not studied the structure of Gasparini’s map carefully,
we would have continued to hold the opinion that this work has no relationship with any map
showing Hungary.
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Nyílt forráskódú keretrendszer földrajzi nevek közzétételére: kenyai esettanulmány
(angol nyelven)
Daniel Nyangweso – Gede Mátyás
DOI: 10.30921/GK.73.2021.2.4
Az önkéntes földrajzi adatok (volunteered geographic information, VGI) mára egy jelentős
erőforrássá váltak, amelyek szabadon elérhetők a világhálón. Közösségi alapú projektként
óriási az alkalmazási potenciáljuk a földrajzinév-tárak fejlesztésében, alkalmazásukkal kis
költséggel lehet akár a hivatalos nemzeti térképműveket is naprakészen tartani. Jelen cikk
célja egy nyílt forráskódú keretrendszer segítségével fejlesztett digitális földrajzinévtárszolgáltatás bemutatása, amelyet egy webes és mobilalkalmazás támogat. A szerzők
létrehoztak egy, a Django keretrendszeren alapuló szolgáltatást, mely egy PostgreSQL

adatbázisban tárolja az összegyűjtött adatokat. A webes és a mobilalkalmazás összekapcsolása
az adatbázissal, a gyűjtött adatok feltöltése egy REST végponton keresztül valósul meg. A
földrajzinévtár-szolgáltatás különféle térképi vizualizációs eszközöket kínál a helynevek és a
köztük lévő kapcsolatok bemutatására a szöveges korpusz alapján. A szolgáltatás testre
szabható bármely földrajzi területen történő használatra a konfiguráció megfelelő
beállításával, és az engedélyezett adatmennyiség és a szolgáltatási hitelesítők
számkorlátozásának feloldásával, beleértve a funkcionalitás növelését. A névtár-keretrendszer
tesztpéldányát az elérhető kenyai földrajzi nevekkel feltöltve és tesztelve az eredmények és a
rendszer teljesítménye átlagon felüli eredményeket mutatnak a névtár-bejegyzések frissítése,
az információk térképi megjelenítése és földrajzinév-örökség megőrzésének területén. A
Django API keretrendszer összes kódfájlja és kódkonfigurációja elérhető az Atlassian online
tárhelyen.
An open-source framework for publishing geographical names
A case study of Kenya
Daniel Nyangweso–Mátyás Gede
Volunteer data has the potential to update gazetteers and topographic maps at minimal cost
after authentication. This paper proposes using a toponym gazetteer service for updating
records stored in a PostgreSQL database by using Django, an open-source framework with the
integration of web and mobile applications. The toponyms gazetteer service includes
embedded visualization tools for performing place name relations using a text corpus and
geoparsing. The gazetteer service is customizable for use in any area by modifying the URL
of storing data collected and removing the limitation of the number of authorized data and
service authenticators, including increasing its functionalities. The code implementation was
in Python and storage in Atlassian. The test results application in Kenya and some parts of the
world by volunteers gave above-average results in updating gazetteer records, visualizing
mapped features in its repository, and enriching geographical names’ heritage records.
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