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Absztrakt: Majdnem fél évszázada már annak, hogy a magyarországi cégek, köztük a bá-

nyák is, elkezdtek számítógépeket használni. Ma már elképzelni is nehéz, hogy komoly nyil-

vántartási és adminisztrációs feladatokat oldottak meg néhány vagy néhány tíz kilobájt opera-

tív memóriájú gépekkel. Ezt követően ugrásszerű fejlődés volt az 1980-as években, amikor 

elkezdtek elterjedni a személyi számítógépek. E fejlődés következtében ma a számítógépeket 

elsősorban adattárolásra, adatkezelésre, mérésre, adatgyűjtésre, berendezések automatizálásá-

ra, folyamatvezérlésre, távközlésre, adatátvitelre, adatfeldolgozásra, továbbá diszpécser rend-

szerek működtetéséhez, bányaméréshez, térképezéshez és bányatervezéshez használják a 

bányaüzemekben. Ebben a tanulmányban a számítógépek mai bányászati alkalmazási terüle-

teivel foglalkozunk, kiemelten olyan problémákkal, melyek megoldását a Bányászati és Geo-

technikai Intézetben és jogelődjeiben oldottak meg a Miskolci Egyetemen. 
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BEVEZETÉS 

Közel fél évszázada már annak, hogy a számítógépek megjelentek egyes magyar-

országi vállalatok életében, egyebek között a bányászatban is. Ma már nehéz el-

képzelni, hogy néhány kilobájtnyi operatív memóriájú gépekkel komoly nyilván-

tartási és ügyviteli feladatokat oldottak meg. Ugrásszerű fejlődés az 1980-as évek 

derekán volt, a személyi számítógépek megjelenésével. A fejlődés eredményekép-

pen jelenleg az adatnyilvántartás, a mérés és adatgyűjtés, a berendezések működés-
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Bevezetésképpen egy külfejtési gödör kézi rajzolással készített képét mutatja az 

1. ábra, melyen a gödör alapszintjére meghatározott kontúrja, a tereppel való met-

szésvonala, valamint a generálrézsű felületek láthatók. A 2. ábrán ugyancsak kézi 

rajzolással útvonaltervezés egymást követő fázisai láthatók. A szerkesztés alapja 

mindkét esetben számítógéppel készített topografikus térkép volt. A munkák az 

intézetben oktatási célból készültek. 

 

1. A 2D ÉS 3D DIGITÁLIS TÉRKÉPEZÉS NÉHÁNY ESZKÖZE ÉS A NUMERIKUS 

MÓDSZER FŐ LÉPÉSEI 

A két- és háromdimenziós térbeli tervezésnek számos szoftvere kapható a piacon. 

Ezek közül a Bányászati és Geotechnikai Intézetben jelenleg a Golden Software 

(2D) programjait – Surfer, Grapher, Didger – valamint a Geovia (korábban 

Gemcom) szoftverét (3D) használjuk. Mindkét esetben, két- és háromdimenziós 

tervezésnél egyaránt a tervezéshez használatos adatok kétféle adatszerkezettel írha-

tók le, értelemszerűen 2D és 3D változatban [4]: 

1. Egymást követő pontok sorozata, melyet hagyományosan sokszögvonalnak 

nevez a szakma. Ilyen struktúrát mutat az 1. táblázat, melynek első sorában 

álló szám a vonal töréspontjainak számát mutatja.  

2. A tér meghatározott pontjaihoz tartozó geometriai, fizikai, kémiai jellemzők, 

melyekből az ásványinyersanyag-test 2D vagy 3D térbeli képe megalkotha-

tó. Egy ilyen példát mutat be a 2. táblázat. 

 

 
1. ábra: Külfejtési gödör kézzel szerkesztett kontúrja és generál rézsűi [3] 
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Maga a tervezés, azaz a numerikus módszer minden esetben alapvetően három fő 

lépésből áll: 

1. Első lépés az alapadat-állomány létrehozása, gépbe vitele. Itt szerkeszthető, 

formázható az adatállomány, és itt végezhetők vele különféle matematikai 

műveletek. 

2. Majd a síkban (térben) rendezetlenül elhelyezkedő pontokhoz rendelt adatok 

téglalap (téglatest) rácsba rendezett pont- és adatrendszerré alakítása geosta-

tisztikai becsléssel. Azaz milyen adataink volnának, ha a rács pontjaiban 

mértünk volna földtani és műszaki jellemzőket. A rácspontbeli adatok előál-

líthatók a rendezetlen ponthalmazok adataiból geostatisztikai becsléssel (pl. 

krigelés, minimális görbület módszere, inverz távolságok módszere 

[trendanalízis], stb.) és analitikus függvényekkel egyaránt. Az így létrehozott 

felületekkel számos különféle elemi, nemelemi és analitikus matematikai 

művelet végezhető, melyek a bányászati tervezés kitűnő eszközei. Értékelhe-

tő például az adatrendszer autokorrelációja, meghatározható felületek pont-

beli gradiense (lejtése), lehajlása, görbülete. Adott metszetvonalak mentén 

szelvények készíthetők, melyek egyebek között az úttervezésnél jól haszno-

síthatók. A felületek kontúrvonallal, a térbeli testek határfelülettel (drótháló 

modellel) csonkíthatók. Térfogatszámítással meghatározható két felület köz-

ti, térbeli modelleknél a határfelületen belüli térrész mértéke, a minőségi jel-

lemzőket is figyelembe véve. Ez az alapja például az ásványvagyon becslés-

nek, továbbá a lefejtés tervezésének, azaz a műrevaló területen, az adott bá-

nyamezőben, a fejtési pásztákban és -üregekben lévő ásványi nyersanyag 

mennyiségi becslésének. Bevágás és feltöltés térfogata, a metszékül kapott 

felületek nagysága is számítható. 

 
2. ábra: Kézzel szerkesztett útvonal terv és a tervezés fázisai [3] 
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3. A harmadik funkció a térképek megjelenítése. Az alaptérképek alapjai sok-

szögvonalakból álló (telek)határok (pl. települések, tavak, különféle művelé-

si ágú területek stb.), vízfolyások, vonalas műtárgyak, két- és háromdimen-

ziós vágathálózatok, drótháló (wireframe) modellek, valamint különféle ké-

pek (műholdas felvételek, szkennelt térképek) lehetnek. Ábrázolhatók meg-

adott pontok és az azokhoz rendelt adatok (pl. résminták, fúrólyukak a ne-

vükkel és a fúrási adatokkal). A domborzat, továbbá elvont fogalommal ér-

telmezett felületek és térbeli testek izovonalakkal, szintvonalakkal, színezés-

sel, árnyékolással ábrázolhatók, esetleg axonometrikusan vagy centrális 

perspektívában a tervező munkához. 

1. táblázat 

Sokszögvonalat leíró adatstruktúra térképszerkesztéshez.  

Az első sorban álló szám a vonal töréspontjainak számát  

mutatja, a következő sorokban a pontok x és y koordinátái  

szerepelnek rendre 
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2. táblázat 

Kutató mélyfúrási alapadatok terképszerkesztéshez 
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A számítógépes térképszerkesztés és tervezés előnyei nyilvánvalóak, miként ma 

már bizonyos hátrányai is. Kétségtelen előnye, hogy a munkához szükséges adat-

bázist a számítógép tárolni és gyorsan előhívni képes. A már bevitt adatállomány 
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egyszerűen kiegészíthető, módosítható. A szükséges műveleteket gyakorlott terve-

ző viszonylag könnyen és gyorsan képes elvégezni. A munka szépen elkészíthető, 

majd nyomtatás, rajzoltatás után dokumentálásra kész. Hátránya, hogy már az egy-

szerűbb munkákhoz szükséges adatállományok pontjainak száma is legalább ezres 

nagyságrendű, gyakran még nagyobb. Kétségtelen hátránya továbbá a munkaállo-

más (a gép és a szoftverek) magas ára, mely nem oktatási célú változat esetén leg-

alább millióforintos nagyságrendű. Ugyancsak vitathatatlan hátránya, hogy a mai 

matematikai módszerekkel elsősorban folytonos felületek és testek modellezhetők 

jól, szakadásosak – példáult egy vetők által szabdalt ásványinyersanyag-test – nem. 

Hangsúlyozni kell azt is, hogy a tervezőnek éppúgy szüksége van a jó térszemlélet-

re, mint ha a hagyományos kézi módszerrel dolgozna. A megfelelő geometriai 

látásmód nélkül minden bizonnyal még egy olyan egyszerű alakú gödröt sem volna 

képes megtervezni, mint amilyen az 1. ábrán látható. 

A 2. és 3. ábrákon egy-egy két- és háromdimenziós tervezési munka eredménye 

látható, az egyik oktatási, a másik kutatási célból készült. A 2. ábrán látható, hogy 

a szoftverek adta matematikai lehetőségeket jól kihasználva a topografikus felület-

re szabályos geometriai alakzatok helyezhetők. A 3. ábrán lévő térbeli vágatháló-

zatból a megfelelő részleteket hozzáadva alkalmas vetületen bányaművelési térkép 

is készíthető. 

 

 
 

3. ábra: Völgyzáró gáttest felvízi oldala a tereppel és a legnagyobb vízszinti  

partvonallal (oktatási célból készült ábra) [4] 
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4. ábra: Az egykori Pákozdi fluoritbánya vágathálózatának 3D modellje [2] 

 

 

2.   A BÁNYÁSZATI ÉS GEOTECHNIKAI INTÉZETBEN ÉS ELŐDEIBEN  

FEJLESZTETT SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZŐESZKÖZÖK 

Azok, akik különféle bányatervezési feladatok megoldásához keresnek szoftvert, 

talán elsőként és leggyakrabban az ilyen általános feladatok megoldására valókkal 

találkoznak. Az előző fejezetben leírt tervezési feladatok mellett számos más mű-

szaki és más természetű problémát is meg kell oldani a bányatervezésben. 

Az alábbi felsorolásban példaként néhány olyan tervezési feladat szerepel, me-

lyet a Bányászati és Geotechnikai Intézetben és elődeiben oldottak meg [5]. A ren-

delkezésre álló eszköz kezdetben az egyetem központi számítógépe volt, melyen 

kötegelt futtatással lehetett algoritmikus programozási nyelven dolgozni. A szemé-

lyi számítógépek az 1980-as évek elejétől állnak rendelkezésre. Évtizednyi ideig a 

gépek operatív memóriája mindössze néhány tíz kilobájt volt. Azonban megfelelő-

en választott praktikus tartozékokkal (pl. plotter, mátrixműveletek végzésére al-

kalmas bővítő stb.) és kreatív programozási fogásokkal nagyon komoly feladatok 

megoldására voltak alkalmasak. A szoftvereket magunk fejlesztettük különféle – 

HP, Basic, FORTRAN, C, GPSS – algoritmikus nyelveken, melyek kezdetei már 

akkor is legalább 20–30 évre nyúltak vissza.  

• Léghálózatok tervezése a mélyműveléses bányászatban. A mélyműveléses 

bányák szellőztetési törzsfáit mint gráfokat és a hálózat műszaki paramétere-

it alapul véve modell és szoftver készült a légáramok, a szükséges pozitív és 

negatív légszabályozások tervezésére és optimálására.  

• Robbantási technológia tervezése. Kőbányászati robbantások geometriai pa-

ramétereit, a töltetek és az iniciálás műszaki jellemzőit meghatározó modell 

készült. 

 



A bányászati tervezés Bányászati és Geotechnikai Intézetben kialakított…                  93 

 

 
5. ábra: Frontfejtésben egy fogással kitermelt szén szimulációval becsült tömege  

a homlok előrehaladásának függvényében [5] 

 

 
6. ábra: Frontfejtésben egy fogással kitermelt szén szimulációval becsült  

fűtőértéke a homlok előrehaladásának függvényében [5] 

 

• Szénbányászati termelő-termékszállító rendszer szimulációja [1]. A szimulá-

ciós modell a folyamatos és szakaszos üzemű rendszer szerkezetén (törzsfá-

ján), elemeinek működését és sztochasztikus paramétereket is tartalmazó 

műszaki jellemzőin alapul. Az eredmények a rendszer várható teljesítményé-

ről, kihasználtságáról, a szükséges tároló térfogatokról, a termékek mennyi-
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ségének és minőségének tér- és időbeli alakulásáról tájékoztatnak. Példaként 

az 5. és a 6. ábrák egy frontfejtésben egy fogással kitermelt szén szimuláci-

óval becsült tömegét és fűtőértékét mutatják a homlok előrehaladásának 

függvényében. 

• Kotró-dömper rendszerek működésének szimulációja. A folyamatos üzemű 

rendszeréhez hasonló modell készült a diszkrét rendszer szimulálására. Al-

kalmazásának célja is hasonló. 

• Rézsűstabilitás vizsgálata. Korábban saját fejlesztésű szoftvert használtunk 

rézsűstabilitási problémák egyszerűbb vizsgálatára. 

• Aláfejtett terület felszínmozgásainak (süllyedésének, lehajlásának, görbüle-

tének) becslésére és kétdimenziós ábrázolására is készült modell a lefejtett 

telepek és fedő kőzeteik bányaműszaki paramétereinek függvényében. 
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