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Előzmények
Egy cég megbízóként felkért bennünket arra, hogy 
Magyarország több kisebb-nagyobb településén 
található távközlési tornyos állomás statikai felül-
vizsgálatához, erősítési terveinek elkészítéséhez 
szükséges geodéziai/geometriai felmérést és doku-
mentációt készítsünk. Az állomások többnyire három, 
illetve négy övrúdból (kör keresztmetszetű, vagy 
szögvas profilú) álló karcsú szerkezetek (1. és 2. kép). 

Távközlési Tornyos állomások 
geodéziai állapotfelmérése
Dr. Égető Csaba / adjunktus, BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék

1. kép: Négy övrudas állomás koronaszerkezettel

2. kép: Három övrudas állomás

Magasságukat illetően 25 – 30 méter magasak, továb-
bá ötméteres elemekből állnak, amelyek alulról felfelé 
szűkülő/csökkenő szelvénnyel bírnak. A négy övrudas 
állomás koronaszerkezettel is rendelkezik. 
A geometriai felmérés nem pusztán az állomások 
dőlésének, dőlés irányának és elcsavarodásának meg-
határozására vonatkozott, hanem célja volt minden 
egyes ötméteres övelem saját deformációjának egy-
szerűsített meghatározása is.

Felmérés
A felmérések minden esetben helyi, az állomáshoz 
kötött koordinátarendszerben történtek. Praktikusan 
a toronyalap sarkaihoz kötöttük (3. kép), mind vízszin-
tesen és magasságilag is.
A felméréshez 1” szögmérési és kb. 1 mm-es távmérési 
pontossággal rendelkező mérőállomást alkalmaztunk 
(Leica 15i). A részletpontokhoz tartozó távolságokat 
„directreflex” (közvetlenül a felületre) üzemmódban 
mértük.
A toronydőlés meghatározása alatt a torony tengelyé-
nek függőlegestől való eltérését, és ennek az eltérés-
nek a meghatározását értjük. A négy övrúddal ren-
delkező szerkezeteknél a szögvas profilú övek azonos 
pontjaihoz (az ötméteres elemeken belül annak alsó, 
középső és felső szelvényére vonatkozó) húzott átlók 
metszéspontja adja abban a szelvényben a torony 
tengelyének egy pontját, míg a három övrúddal ren-
delkezdő szerkezeteknél a kör keresztmetszetű rudak 
tengelypontjaiból szerkesztett háromszögek (adott/
azonos szelvényben) súlypontjai lesznek azok. 
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A felmérést mindig több álláspontból végeztük 
(4. kép). Az egyik jellemzően a toronyhoz közeli, míg 
a többi távolabbi. A közeli álláspont volt alkalmas 
a helyi koordinátarendszer definiálására, a távolab-
bi álláspontok közötti precíz összhang megterem-
tésére (az egyes álláspontokat kényszerközponto-
san mértük össze), valamint ahol koronaszerkezet 
volt, ott az arra végzett részletpontok megmérésére. 
Jellemzően a távolabb elhelyezkedő álláspontok szol-
gálták az övrudak elemeire végzett mérések lehetősé-
gét. Célszerű volt az álláspontok helyeit úgy megvá-
lasztani, hogy azok egymással összelátszódjanak, így 
lehetőség nyílt az álláspontok alkotta hálózat utólagos 
kiegyenlítésére, majd a részletpontok utólagos kiszá-
mítására. Ezzel az eljárással biztosítható volt a felmé-
rés nagyobb pontossága.

3. kép: Helyi koordinátarendszer négy övrudas 
állomásnál

5. kép: Helyszínrajz részlet, közeli kép, az egyik négy 
övrudas állomásról (dőlés mértéke: ~37 cm)

6. kép: Helyszínrajz részlet, távolabbi kép, egy másik 
négy övrudas állomásról (koronaszerkezettel) (dőlés 
mértéke: ~35cm)

4. kép: Helyi koordinátarendszer és műszerállások 
elhelyezkedése

Eredmények
A 25-30 méteres tornyok 5-5 méteres elemekből épül-
tek fel. Minden elem alsó, középső és felső részét jel-
lemző tengelypontok meghatározását követően, 
levezetésre kerültek a torony legalsó szelvényéhez 

viszonyítottan az adott torony-elem dőlésének, elcsa-
varodásának mérőszámai, valamint elkészültek a 3D-s 
digitális állományok, amelyekből helyszínrajokat 
nyomtattunk (5. 6. és 7. kép). 

7. kép: Helyszínrajz részlet, közeli kép, az egyik 
három övrudas állomásról (dőlés mértéke: ~14 cm, 
elfordulás: ~2° )



IparI  építmények új szerepben
Sástó Mátrafüredtől néhány kilométerre található 
kedvelt kirándulóhely. 
A tó mellett egy hatalmas acélszerkezet fogadja 
a látogatókat, egy kilátótorony, mely 53 méter magas, 
és eredetileg a Szeged melletti Algyőre készült. Ott 
különböző műszaki okok miatt mégsem állították fel, 
így az algyői olajfúrótorony végül más funkciót kapott. 
Sástóra vitték, és 1973 óta - a turisták legnagyobb 
örömére - kilátótoronyként használható. A több szin-
ten elhelyezkedő teraszokra a feljutást csigalépcső 
biztosítja (1. kép). Az első emeleti teraszon (2. kép) 
a madárfelismerést segítő rajzok és megtapintható 

festett, faragott madarak, a felsőbb teraszon pedig 
távcső, és a látható dombok-hegyek azonosítását 
megkönnyítő feliratos tájképek is találhatók. Tiszta 
időben a Budai hegyekig is ellátni.

Ipari előélettel rendelkezik a Tatabánya melletti 
Ranzinger Vince kilátó is. A korábbi kőszénbányászat-
ban üzemelő aknatoronyból a bányaművelés felha-
gyása után egy turisták számára érdekes helyen kilá-
tó lett. Az építmény egyben emlékezés is a települést 
korábban meghatározó, és sokak számára megélhe-
tést biztosító iparágra.   
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8. kép: Műszer látómezejének képe, három 
övrudas állomásnál, az övrúd utólagos „L” szelvény 
bilincselésével történő „megerősítése”

A tornyos állomások szerkezeteinek ilyen mértékű 
(nem terv szerinti dőlése, csavarodása) mögött tar-
tószerkezeti szakvélemény szerint többnyire a torony 
felső szakaszán anyaghibák, vagy másodlagosan fel-
használt, régebben károsodott szelvényekből készült 
elemek beépítése, esetleg nem a terv szerinti méretű 
és anyagú elemek beépítése állhat.

Összegzés
A nyolc darab távközlési tornyos állomás geometri-
ai felmérését követően megbízóink nem csak az állo-
más statikai felülvizsgálatát tudták elvégezni, hanem 
egyben megkapták a szerkezetek megerősítésének 
feladatát is, amelyet sikeresen elvégeztek. A projekt 
sikerességének záloga azt hiszem itt is a magas szin-
tű szaktudás, elkötelezettség és első osztályú együtt-
működés volt.

A vizsgálat 8 db tornyos állomás dőlésének mér-
téke nagyon változatos volt, a ~ 14 cm-től egészen 
a ~ 37 cm-ig.

1. kép: Acélszerkezetű csigalépcső 2. kép:  Az emeleti terasz


