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Előszó
__________________________________________________________
Ez a tankönyvpótló segédlet elsősorban a természetvédelmi mérnökhallgatók részére készült.
Mivel ez a jegyzet az első olyan hazai próbálkozás, amely a geomatika tárgykörébe tartozó
ismereteket egységében és összefüggéseiben próbálja bemutatni, olyan elemeket is tartalmaz,
amely a kezdő mérnökhallgatók érettségi vizsgák során szerzett általános matematikai ismereteit jóval meghaladja. A modern tudományos ismeretek, különösen ennek a tananyagnak a
tartalma, mátrixalgebrai és a differenciálszámítási ismeretek nélkül csak nagyon nehezen tárgyalható.
Azoknál a tananyagrészleteknél, ahol mátrixalgebrai és differenciálszámítási ismeretek is találhatók, csak a feladatok elvi megoldását kell elsajátítani, a mátrixalgebra nyelvére lefordított
összefüggéseket nem kell megtanulni. A későbbiek során megszerzett matematikai ismeretek
segítségével ezek a részek is könnyen érthetővé és egyszerűvé válnak. Ezekre a tananyagrészekre és azokra az ismeretekre, amelyek csak az átfogó kép miatt kerültek a jegyzetbe, de a
számonkérés során nem kell elsajátítani őket, az előadások során folyamatosan felhívjuk a
hallgatók figyelmét. Ezek a részek többnyire a felsőgeodézia fejezetben találhatók.
A tananyag, az ábrák, a matematikai összefüggések, a táblázatok nagyon hasonlóak, sok esetben azonosak is, a Földmérési és Távérzékelési Tanszéken korábban elkészített segédletek és
tankönyvek anyagaival. Ez nem csak a szerző dolgát könnyítette meg, de elősegíti azt is, hogy
az Erdőmérnöki Kar hallgatói azonos ismereteket, azonos szakszókincs segítségével sajátítsanak el, még akkor is, ha az egyes szakismeretek másmás súllyal vannak jelen a különböző
szakterületeken.
A tananyagban gyakran hivatkozunk olyan részletekre, amelyek az intézet honlapján, más
elérhető egyetemi jegyzetekben, illetve az intézeti könyvtárakban is megtalálhatók. Ezek a
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1. A geomatika fogalma
__________________________________________________________
A geomatika fogalma Kanada Quebec tartományának Laval Egyetemén született, és a geodézia különböző szakterületein jelentkező automatizálási törekvésekre utal. Ez a kifejezés gyorsan elterjedt a tartományi adminisztrációban és a kanadai egyetemek geodéziai tanszékei is
átvették az új elnevezést.
A geomatika fogalmának definíciójaként a Kanadai Geomatikai Intézet (Canadian Institute of
Geomatics) honlapján található megfogalmazást idézzük:
„A geomatika az a szakterület, amely módszeresen integrálja azokat az eszközöket, amelyeket
térbeli adatok gyűjtésére és kezelésére használnak. Ezeket az adatokat a tudományos, a közigazgatási, a jogi és a műszaki feladatok végrehajtása során a térbeli információk előállításának és kezelésének a folyamatában használják fel.”
A definícióban szereplő eszközöket a geodézia, a fotogrammetria és távérzékelés, a globális
navigációs műholdas módszerek, valamint a térinformatikai rendszerek jelentik, amelyek
önálló szakterületként, a felsorolás sorrendjében, egymáshoz kapcsolódva fejlődtek ki.
A felsőgeodézia a Föld alakjának és méretének, valamint a földi vonatkoztatási rendszerek
elméletének és gyakorlati megvalósításának a tudománya. A földfelszíni pontok sík koordinátarendszerbe történő vetítésével a vetülettan foglalkozik. A földi vonatkozási rendszerekhez
kapcsolódó alapponthálózatok és sík vetületek teremtik meg a helymeghatározás geometria
infrastruktúráját.
Az általános geodézia feladata az alapponthálózatokra támaszkodva a földfelszíni objektumok és jogi határvonalak helyének bemérése és térképi ábrázolása, továbbá a tervezett létesítmények helyének kitűzése.
A fejlődés következő lépését a fotogrammetria tudománya jelentette, amely az általános geodézia felmérési és térképezési feladatait speciális fotográfiai eszközök segítségével oldja meg.
A fotóinterpretáció és a távérzékelés, mint a fotogrammetria általánosabb megfogalmazása, a
digitális technológiák elterjedésével vált általánossá.
A globális navigációs műholdas rendszerek (GNSS – Global Navigation Satellite Systems)
első, széles körben alkalmazott rendszerét a GPS (Global Positioning System – globális
helymeghatározó rendszer) jelenti, amely a különböző pontossági igényeknek megfelelően az
alapponthálózatok létrehozása mellett a felmérési és kitűzési feladatok végrehajtását is lehetővé teszi.
A sorban a legújabb tudományterület a térinformatika, amely alapelemeiben már a klasszikus
geodézia végtermékeiben is megjelent. A látványos fejlődést a korszerű digitális technológiák
és számítógépek megjelenése tette lehetővé. A papíralapú nyilvántartási és tematikus térképek
digitális úton történő előállítása, tárolása és változásvezetése közvetlen utat nyitott a térinformatikai rendszerek kialakulásához is, amely a hagyományos feladatok mellett már számos
numerikus elemzési és egyéb informatikai feladat végrehajtását is lehetővé tette.
A korszerű geodéziai, fotogrammetriai és távérzékelési, továbbá a GPS adatgyűjtési rendszerek jól kiegészítik egymást. Alkalmazásukat a konkrét feladatok, a pontossági igények és a
pénzügyi lehetőségek határozzák meg. A közvetlenül mért, vagy közvetett módszerrel előállított geometriai adatok végállomását általában egy speciális térinformatikai rendszer jelenti,
amely az adott szakterület (földnyilvántartás, erdő- és vadgazdálkodás, környezet-védelem
stb.) igényeit elégíti ki, és az eredményeket nyomtatott, térképi ábrázolás formájában is elérhetővé teszi.
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2. Felsőgeodézia
__________________________________________________________
A csillagászat, a földtudományok – ezen belül a geodézia tudománya is – olyan koordináta
rendszereket használ, amelyben a természeti törvények érvényesülnek és azok a természetben
egyértelműen kijelölhetők. A 2.1 fejezetben bemutatjuk ezeknek a koordináta rendszereknek
az elméleti alapjait, majd a 2.2 fejezetben néhány gyakorlati megvalósításukat is. A 2.3 fejezet
a Magyarországon használt geodéziai alapponthálózatokat, a 2.4 fejezet az Egységes Országos Vetületi rendszert mutatja be.
2.1.

A felsőgeodézia koordinátarendszerei

Kvázi inerciális geocentrikus koordinátarendszerek
A csillagászatban és a geodéziában használt inerciális (tehetetlenségi) koordinátarendszerek
definícióját a Newton-féle mechanika alaptörvényei közvetett módon tartalmazzák.
Inerciálisnak nevezzük azt a nyugalomban lévő, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást
végző koordinátarendszert, amelyhez egy egyenletes időskála is tartozik, és abban a Newtonféle mechanika alaptörvényei érvényesülnek. A természetben azonban ilyen ideális koordinátarendszert nem lehet kijelölni.
A Földhöz kapcsolódó méréseknél a háromdimenziós koordinátarendszer (3D) kezdőpontját
célszerű a Föld tömegközéppontjában megválasztani. Mivel a Föld a Nap körül kis sebességgel kering, ezért csak kvázi – az inerciálist jól megközelítő – geocentrikus rendszert jelölhetünk ki. A koordinátarendszer Z tengelyének a Föld forgástengelyét (az északi pólus irányát),
X tengelyének pedig az egyenlítői síkban az un. tavaszpont (γ) irányát célszerű megválasztani.
A tavaszpont iránya a Földnek a Napkörüli keringése alapján szintén egyértelműen kijelölhető.
A Föld forgástengelye azonban az inerciális térben a Nap gravitációs hatása miatt egy 23.5º
kúp palástja mentén 25000 éves periódusú un. precessziós mozgást végez, amelyre a Hold
gravitációs hatása miatt egy 18.3 éves periódusú, néhány ívmásodperces un. csillagászati nutációs komponens is rárakódik, ezért a Z és a hozzákapcsolódó X tengely irányát egy adott
időpontban kell megválasztani, amely általában a J2000 időpontban (2000. január 1. 12.00
óra, a J betű Julián nevére utal) a nutációval korrigált közepes irány. A harmadik Y tengelyt a
jobbsodrású rendszernek megfelelően választják (2.1. ábra). A fenti definíciók miatt ezt a
rendszert konvencionális rendszernek is nevezik. A precesszió és a csillagászati nutáció pontosan kiszámítható jelenségek.
A mesterséges holdak pályaszámításánál első lépésben ilyen geocentrikus kvázi inerciális koordináta rendszert alkalmaznak.
A csillagászatban a kvázi inerciális koordináta rendszer középpontját elméletileg a naprendszer súlypontjában választják meg, mivel ez felel meg a legjobban az inerciális rendszer definíciójának. A naprendszer mozgása miatt azonban ez sem tekinthető inerciálisnak.
A gyakorlati geodéziában a hagyományos földrajzi helymeghatározásnál olyan csillagkatalógusokat használtak, ahol a rendszer központja áthelyezhető a Föld tömegközéppontjába. A
csillagok pozícióit az α∗ rektaszcenzióval és a δ∗ deklinációval adják meg (2.1. ábra). A végtelen távoli csillagok koordinátái a kvázi-inerciális geocentrikus rendszerben változatlannak
tekinthetők.
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2.1 ábra. Jobb sodrású kvázi inerciális geocentrikus koordináta rendszer:
O a Föld tömegközéppontja, Z a forgástengely
és X a tavaszpont iránya a J2000 időpontban
Földi geocentrikus koordinátarendszerek
Mivel a Föld tengelykörüli forgást is végez, ezért a Földhöz rögzített, a Földdel együtt forgó
geocentrikus koordinátarendszerre is szükségünk van. (A forgás következtében centrifugális
gyorsulás is fellép, ezért ez sem tekinthető inerciális rendszernek.)
A rendszer természetbeli kijelöléséhez a Föld tömegközéppontja és forgástengelye továbbra is
felhasználható, de a tavaszpont helyett most a Greenwichi kezdő meridián által kijelölt irányt
választották (2.2 ábra). A Föld pillanatnyi forgástengelye a Föld felszínéhez viszonyítva (de
nem az inerciális térben) egy tehetetlenségi főirány körül szabálytalan periodikus mozgást,
un. pólusmozgást végez, ezért a koordinátarendszer Z tengelyének kijelöléséhez ezt az átlagos
helyzetet is definiálni kell.
Korábban az 1900 és 1905 évek közötti csillagászati megfigyelések átlagos helyzetét (CIO Conventional International Origin) használták. Újabban a korszerű megfigyelési technikák
segítségével a Nemzetközi Földforgás Szolgálat (IERS – International Earth Rotation Service)
által meghatározott átlagos pólushelyzetet (IRP – IERS Reference Pole) használják.
A kezdő meridián és a Z tengely kijelölése miatt ezt is konvencionális rendszernek nevezik. A
pólusmozgást és a földforgás sebességét, amely kapcsolódik az idő fogalmához is, csak kozmikus geodéziai mérésekkel lehet kellő pontossággal meghatározni. Ezek a mennyiségek a
kvázi inerciális és a földi koordinátarendszerek közötti átszámításhoz szükségesek. A nagy
pontosságú GNSS alkalmazásoknál az átszámítás során az általános és speciális relativitáselmélet összefüggéseit is figyelembe kell venni.
Szintfelületi koordináta rendszerek
A gyakorlati feladatok könnyebb elvégzéséhez a 3D földi geocentrikus koordináta rendszerben további természetes koordináta rendszerek kijelölésére is szükségünk van, amit a Newton-féle mechanika és a gravitációs törvénynek megfelelően a gravitációs érő és a földforgás
következtében fellépő centrifugális erő tesz lehetővé.
A földi rendszerben, valamely a Föld tömegén kívüli 1 kg ″A″ tömegpontra (2.2 ábra) a gravitációs és a centrifugális erő eredője hat.
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2.2 ábra. Földi geocentrikus koordináta rendszer:
O a Föld tömegközéppontja, Z a forgástengely és X a Greenwichi kezdő
meridián iránya az átlagos pólushelyzetnek megfelelően (CIO vagy IRP)
Ebben a rendszerben létezik, az un. mechanikai potenciál, amely a következő függvénnyel
irható fel (a Nap és a Hold közvetett és közvetlen rövid periódusú gravitációs hatásának, az
árapály jelenségnek az elhanyagolásával):
1
dm
wA = G ∫∫∫
+ ω2 (X A2 + YA2 ) ,
r − rA
2
Föld
ahol G a gravitációs állandó, r a Föld dm differenciálisan kicsi tömegelemének a helyzetvektora és ω a Föld forgási szögsebessége. Az integrált a Föld teljes tömegére kell elvégezni.
A w = konstans skaláris mennyiségek a szintfelületek sorozatát, a g = grad w vektor pedig az
egységnyi tömegpontra ható nehézségi erőt, azaz a szintfelületi normálist, a függővonal irányát határozza meg (2.3 ábra). Mivel egységnyi tömegpontról beszélünk, a nehézségi erő és a
tömegpontra ható nehézségi gyorsulás azonos számértékű, csak dimenziójukban térnek el
egymástól (kg m s-2 ill. m s-2).
A geodéziai mérések során a műszerek tengelyeit a merési ponthoz tartozó ″vízszintes″ szintfelülethez, illetve annak a normálisához, a ″függőleges irányhoz″ tájékozzák. (A gyorsulás
nagysága graviméterrel mérhető.)

2.3 ábra. A szintfelületek és a függővonalak
A Föld elméleti alakját, a geoidot egy alkalmasan választott szintfelülettel definiálják, amely
jól megközelíti a nyugalomban lévő tengerek felszínét. A gyakorlatban a közepes tengerszinteket mareográfok (vízszintregisztrálók) segítségével jelölik ki és az egyes pontok ″tengerszint feletti″ magasságát ettől a nulla kezdőértéktől vezetik le.
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Ezzel a módszerrel egy kétdimenziós szintfelületi (2D) és egy egydimenziós (1D) magassági
hálózatot hoznak létre.
Valamely pont normálisán átmenő és a forgástengellyel párhuzamos sík a földrajzi északi
irány síkját jelöli ki. Egy adott pont normálisának az egyenlítő síkjával bezárt szögét szintfelületi földrajzi szélességnek (φ), az adott ponthoz és a Greenwich-i kezdőponthoz tartozó
északi irány síkjai által bezárt szöget szintfelületi földrajzi hosszúságnak (Λ) nevezzük. A
pont szintfelületi koordinátáit ezzel a két mennyiséggel adjuk meg. Valamely ponton átmenő
északi irány síkja és a pont normálisán átmenő egy másik pont irányát tartalmazó sík által bezárt szöget csillagászati azimutnak (Α) nevezzük. A φ,Λ,Α mennyiségeket a földrajzi helymeghatározás során csillagokra végzett mérések segítségével lehet meghatározni.
Valamely állásponthoz tartozó földrajzi északi irányt a végtelen távoli csillagok látszólagos
útjának megfigyelésével határozhatjuk meg. A legmagasabb – un. kulminációs – pont iránya
jelöli ki a pillanatnyi forgástengelyre vonatkozó északi irányt, amely a pont meridián síkjában
található. Ha a kulminációs pont zenit szögét (z) is megmérjük, a φ=δ*+z szélesség is meghatározható. A hosszúság mérését az időrendszereknél mutatjuk be.
A vízszintes szögmérések során, az álláspont függőlegesén átmenő és az irányzott pontokat
tartalmazó síkok által bezárt szögeket mérjük. A magassági szög a helyi vízszintes síkjának a
mért iránnyal bezárt szögét jelenti. (A zenitszög a helyi normális irányával bezárt szög.)
Elméletileg a Földfelszínen mért mennyiségeket a geoidra kell redukálni. A szögmérések esetében a földfelszíni pont és annak a geoidi normálisa közötti eltéréseket általában elhanyagolhatjuk. Annak ellenére, hogy a geoid egy sima lefutású felület, az azonos szintfelületi földrajzi szélességű és hosszúságú pontok a geoidon egy szabálytalan hálózatot alkotnak, amely matematikailag azonban még továbbra is nehezen kezelhető.
A szintfelületi földrajzi rendszerben a pontok térbeli koordinátái a φ,Λ,H értékekkel adhatók
meg, ahol H a tengerszint feletti magasság.
Időrendszerek
A csillagászati mérések, a GNSS megfigyelések, de a hétköznapi élet is igényli a pontos idő
ismeretét. Az idő méréséhez szükségünk van egy kezdő időpontra és egy szabályos periodikus
jelenségre, aminek a megfigyelésével nyomon követjük az idő múlását. A tengely körül forgó
Föld is felfogható egy természetes óraként.
Ha valamely álláspont meridián síkját kijelöljük az óra mutatójának, akkor valamely távoli
csillag két kulminációja között eltelt időt egy csillagnapnak nevezzük, ami egy teljes körülfordulásnak, 360 foknak felel meg. A gyakorlatban a Greenwich-i kezdő meridiánt és tavaszpont irányát választották. A kezdő meridián és a tavaszpont iránya által bezárt szöget óraszögnek nevezzük, amely megadja a pillanatnyi Greenwich-i csillagidőt (GAST – Greenwhich Apperent Siderel Time). Egy csillagórának 15 fok felel meg (24*15=360). Ha van egy
Greenwich-i csillagidőben járó óránk, és megmérjük valamely végtelen távoli csillag kulminációjához tartozó időpontot, akkor a csillag ismert Greenwichi kulminációs idejének, és a
mért időpontnak a különbsége adja meg a pontunkhoz tartozó és a Greenwichi kezdő meridián által bezárt szöget, azaz a pont földrajzi hosszságát.
A nappalok és az éjszakák periodikus változását azonban közvetve egy speciális csillag, maga
a Nap befolyásolja, ezért célszerű egy olyan időrendszert is bevezetni, amely a Nap kulminációjának a megfigyelésén alapszik, amit delelésnek nevezünk. A két delelés között eltelt időt
egy napnak nevezünk, és a deleléshez a 12 óra időpontot rendeljük, így a napok éjfélkor változnak. A Föld a Napkörül azonban ellipszis alakú Kepler pályán kering. Mivel a végtelen
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távoli csillagokhoz viszonyítva a Nap véges távolságra található, ezért a két delelés között a
föld 360 foknál nagyobb fordulatot tesz meg ( 2.4 ábra). Ráadásul a pálya menten a keringés
sebessége sem állandó, ezért ez az eltérés is folyamatosan változik. A gyakorlatban ezért bevezették az átlagos Nap fogalmát, amely köralku pályán állandó sebességgel keringene. A
kettő közötti eltérést korrekcióként veszik figyelembe. (A 360 fok feletti átlagos elfordulás 4
perc körüli értéknek felel meg). A Greenwhic-i kezdő meridiánra vonatkozó időt világidőnek
(UT – Universal Time) nevezik.

∆α
Kepler pálya

2. delelés
keringés

1. delelés

2.4 ábra. A Nap két delelésének elvi vázlata
A Föld felszínét gyakorlati megfontolások alapján 15 fokos hosszúsági zónákra bontották és a
zónák közép meridiánjára vonatkozó időt, helyi időnek nevezik. A zónák közötti eltérés tehát
egy óra.
A csillag és világidő meghatározásánál a pillanatnyi forgástengelyről át kell térni konvencionális tengely irányára, amit korrekcióként kell fegyelembe venni. A csillag és a világidő közötti átszámítás összefüggéseit pontosan ismerjük.
A megfigyelések pontosságának növekedése azonban azt jelezte, hogy a Föld forgása nem
egyenletes, ezért nem alkalmazható az idő pontos mérésére. Ezért áttértek a nemzetközi atom
időre (ATI- Atomic Time International), amit nagy stabilitású atomórák segítségével tartanak
fenn. Ha a stabil ATI idő függvényében ábrázoljuk a közepes Nap hosszára vonatkozó UT1
időeltéréseket, akkor a 2.5 ábrának megfelelően azt látjuk, hogy a Föld egyenetlen forgása
lassul (egyre több idő telik el a két kulmináció között). Ahhoz, hogy a pontos idő és a föld
forgása közötti kapcsolatot fenn tartsák, bevezették a koordinált világidőt (UTC – Universal
Time Coordinated), amely egy olyan lépcsős függvény, ahol folyamatosan 1 másodperces
léptetéseket hajtanak végre, ha az UT1 időtől való eltérés meghaladja a 0.7 másodpercet. Az
ábrán a GPS rendszer atomidejét is feltüntettük.
∆t

UT1
UTC
4s
GPS
18 s

1980

1987

TAI

2.5 ábra. A különböző időrendszerek
A polgári életben az időpontot az évek, hónapok és napok számbavételével tartják fenn. Egy
év alatt, a mely a Földnek a Napkörüli keringési idejének felel meg, a Föld a tengelye körül
365.25.. teljes fordulatot tesz meg. Ezért négyévenként, a szökő években, plusz egy napot kell
figyelembe venni. Ha a további maradékok is kitesznek egy teljes napot további léptetésre
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lesz szükség. A tudományos életben az időszámításunk előtt 4713. január 1. 12 órától eltelt
napok számát Julián dátumnak nevezzük.
Ellipszoidi és gömbi koordinátarendszerek
Mivel a sima lefutású, de szabálytalan geoid csak néhányszor száz négyzetméteres területen
helyettesíthető egy síkkal, ezért azt gyakorlati szempontból célszerűbb egy matematikailag
könnyebben kezelhető forgási ellipszoiddal megközelíteni. A φ,Λ,Α szintfelületi földrajzi koordinátáknak és a csillagászati azimutnak az ellipszoidon a ϕ,λ,α ellipszoidi koordináták és az
ellipszoidi azimut felelnek meg. Ezek a mennyiségek a pont ellipszoidi normálisra vonatkoznak.
A szintfelületi és az ellipszoidi normálisok eltérését függővonal elhajlásnak (két komponens),
a geoidnak az ellipszoid feletti magasságát pedig geoid undulációnak nevezzük (harmadik
komponens). A forgási ellipszoidokat korábban a vizsgált terület geoid felületéhez geometriai
módszerek segítségével illesztették úgy, hogy a tengelyek elméletileg párhuzamosak legyenek
a földi geocentrikus koordináta rendszer tengelyeivel. Ezeket a nem geocentrális elhelyezésű
ellipszoidokat helyi ellipszoidnak nevezzük.
A dinamikai módszerek és a kozmikus geodézia eszközök lehetővé tették olyan geocentrális
elhelyezésű forgási ellipszoidok meghatározását is, amelyek a Föld egész tömegét magukba
foglalják és a határoló felületük egyúttal a geoidot is jól megközelítő szintfelület. Ezeket az
ellipszoidokat normál, vagy szint ellipszoidoknak is nevezik. Valamely pontban mért nehézségi gyorsulás és a normál erőtérre vonatkozó gyorsulás különbségét gravitációs anomáliának
nevezzük.
Az ellipszoidi rendszerben a pontok térbeli koordinátái a ϕ,λ,h értékekkel adhatók meg, ahol
h az ellipszoid feletti magasság. Ha a forgási ellipszoidot a tengelyére merőleges síkokkal
metsszük el, akkor az azonos szélességű pontokat összekötő un. szélességi köröket kapjuk. A
nulla szélességi körtől (az ellipszoidi egyenlítőtől) északra pozitív (északi), délre negatív (déli) szélességekről beszélünk. Ha az ellipszoidot a tengelyén átmenő síkokkal metsszük el, az
un. meridiánokat kapjunk, amely az azonos hosszúság pontokat köti össze (a metszet képe
ellipszis). A kezdő meridiántól keletre pozitív (keleti), attól nyugatra negatív (nyugati) hosszságról beszélünk. A forgási ellipszoidra vonatkozó koordinátákat és a fontosabb paramétereket a 2.6 ábrán foglaltuk össze.
+Z
P
h

b
N
a

ϕ

+Y

λ

+X

2.6 ábra. A forgási ellipszoidra vonatkozó koordináták
és fontosabb paraméterek
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A fontosabb paramétereket és a derékszögű és ellipszoidi koordináták közötti átszámítás öszszefüggéseit az 2.1 táblázatban foglaltuk össze.
A különböző szintfelületeken két pont közötti legrövidebb szakaszt geodéziai vonalnak nevezzük. Az ellipszoidon a geodéziai vonal képe egy görbe.
Kisebb országok térképi ábrázolásánál vagy globális földrajzi térképek szerkesztésénél az
ellipszoidot gömbbel is helyettesíthetjük. Ekkor a meridiánok is hosszúsági körök lesznek, és
a számítások összefüggései is lényegesen leegyszerűsödnek, mivel a gömbi normálisok a
gömb középpontján mennek keresztül (2.1 táblázat). A gömbön a geodéziai vonal a két pont
közötti legkisebb gömbi kör. A szélességi körök azonban (a hosszúsági köröktől eltérően)
nem geodéziai vonalak.
Vetületi koordinátarendszerek
Az ellipszoidi és a gömbi koordináták segítségével az egyes pontok felületi távolságai és a
különböző irányok által bezárt szögek matematikailag viszonylag könnyen és egyértelműen
meghatározhatók az ellipszoid, illetve a gömb geometriai paramétereinek az ismeretében.
A földfelszíni pontok hagyományos térképi ábrázolásánál, vagy a számítógépes megjelenítésnél, azonban síkkoordinátákra van szükségünk, ezért a felületi pontokat célszerű egy vetületi
síkban is megadni, és a számításokat ebben a vetületi síkban definiált koordinátarendszerben
végrehajtani.
A vetületi számítások során ellipszoidi hosszúság és szélesség helyett vetületi sík koordinátákra térhetünk át, és az egyes feladatokat jóval egyszerűbb sík geometriai összefüggések segítségével hajthatjuk végre. A pontok magasságát továbbra is a tengerszintfeletti magassággal
adjuk meg. A vetülettani összefüggéseket a 2.4 fejezetben mutatjuk be.
2.2.

A felsőgeodézia vonatkoztatási rendszerei

A felsőgeodéziában használt koordinátarendszereket, a koordinátarendszerek közötti átszámítás összefüggéseit, a Föld tömegét magában foglaló geocentrikus szint ellipszoid fizikai és
geometriai paramétereit, a kapcsolódó vetületi rendszereket, továbbá a földi koordinátarendszerben ismert alappontok hálózatát együttesen földi vonatkoztatási rendszereknek nevezzük.
A gyakorlatban megvalósított vonatkoztatási rendszerek nem feltétlenül rendelkeznek a fenti
elemek összességével, de minden esetben tartalmaznak egy alapponthálózatot (kerethálózatot), amelynek a pontjait a Föld felszínén egyértelműen megjelölték, és a pontok koordinátáit
az adott rendszerben meghatározták. A csillagászati rendszereknél az alappontok szerepét a
csillagok veszik át. A gyakorlatban több földi vonatkoztatási rendszert is használnak.
A GPS rendszer üzemeltetői a WGS-84 (World Geodetic System 1984) földi vonatkoztatási
rendszert használják, amelynek a tengelyei a CIO rendszerben adottak. A rendszer
alapponthálózatát a rendszert fenntartó állomások koordinátái reprezentálják. A GPS berendezések az új pontok koordinátáit is ebben a rendszerben határozzák meg (4.1. fejezet).
Az ITRS (International Terrestrial Reference System) nemzetközi földi vonatkoztatási rendszert, amelynek a tengelyei az IRP rendszerben adottak, nemzetközi tudományos együttműködésben keretében tartják fenn. A rendszerhez tartozó nemzetközi földi alapponthálózatot
(ITRFxxxx - International Terrestrial Reference Frame) a rendszer fenntartásában résztvevő
obszervatóriumok és permanens GPS állomások koordinátái reprezentálják, ahol xxxx az aktuális reprezentáció évszáma. A litoszféra lemezek mozgása következtében ezek az alappon-
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tok folyamatosan változtatják a helyzetüket, ezért a földi koordinátarendszerben a referenciai
időpontra vonatkozó derékszögű koordinátákat és azok sebességét is folyamatosan meghatározzák. A rendszer nem tartalmaz külön szintellipszoidot. Jelenleg az ITRF2000 az aktuális
reprezentáció, az alappontok koordinátái az Internetről is letölthetők.
Az Európai Unióban az eurázsiai litoszféralemezhez kapcsolódó ETRS89 (European
Terrestrial Reference System 1989) európai földi vonatkoztatási rendszert és az ahhoz kapcsolódó európai földi alapponthálózatot (ETRFxxxx - European Terrestrial Reference Frame)
használják. Az európai rendszert 1989-ben vezették be, ekkor az ITRF89 és az ETRF89
rendszerek azonosak voltak. Jelenleg az ETRF2000 az aktuális alapponthálózat. A rendszert
az EUREF (European Reference Frame) szervezet koordinálásában tartják fenn. A rendszerhez külön forgási ellipszoid is tartozik, a koordináták az Internetről szintén letölthetők.
A WGS-84 és az ETRS vonatkozási rendszerhez tartozó, továbbá a Magyarországon használt
IUGG/1967 forgási ellipszoid geometriai paramétereit a 2. 2 táblázatban foglaltuk össze. Az
egyes rendszerek közötti átszámítás paraméterei is ismertek.
2.1. táblázat. Az ellipszoid fontosabb paraméterei és összefüggései
Jelölés
és összefüggések
a
b
α = ( a − b) / a = 1 / f
( f = a /( a − b) )

Gömbi megfelelő
(R – a gömb sugara)
R
R
0
-

első excentricitás négyzete

e2 = (a 2 − b 2 ) / a 2

0

második excentricitás négyzete

e′2 = ( a 2 − b 2 ) / b 2

0

Megnevezés
az ellipszoid fél nagytengelye
az ellipszoid fél kistengelye
lapultság
(arányszám)

harántgörbület
(meridiánra merőleges irányú)

N=

a
(1 − e sin 2 ϕ )1 / 2

R

meridián irányú görbület

M =

a (1 − e 2 )
(1 − e 2 sin 2 ϕ )3 / 2

R

derékszögű koordináták számítása
az ellipszoidi koordinátákból

ellipszoidi koordináták számítása a
derékszögű koordinátákból

2

X = ( N + h) ⋅ cos ϕ ⋅ cos λ

X = ( R + h) ⋅ cos ϕ ⋅ cos λ

Y = ( N + h) ⋅ cos ϕ ⋅ sin λ

Y = ( R + h) ⋅ cos ϕ ⋅ sin λ

Z = ((1 − e 2 ) ⋅ N + h) ⋅ sin ϕ ⋅

Z = ( R + h) ⋅ sin ϕ ⋅

p=

X2 +Y2

p=

X2 +Y2

θ = arctan

Z ⋅a
p ⋅b

ϕ = arctan

Z + e′2 ⋅ b ⋅ sin 3 θ
p − e 2 ⋅ a ⋅ cos3 θ

ϕ = arctan

Z
p

λ = arctan

Y
X

λ = arctan

Y
X

h=

p
−N
cos ϕ

-

h=

p
−R
cos ϕ
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2.2. táblázat. Néhány vonatkoztatási rendszer és a kapcsolódó ellipszoidok.
vonatkoztatási rendszer:
WGS-84
ETRS89
hazai rendszer
ellipszoid neve
WGS-84
GRS80
IUGG/1967
és elhelyezése
geocentrális
regionális
helyi
a
b
f
2.3.

6 378 137.000 00
6 356 752.314 25
298.257 223 563

6 378 137.000 00
6 356 752.314 14
298.257 222 101

6 378 160.000 00
6 356 774.516 09
298.247 167 430

Magyarországon használt alapponthálózatok

A Magyarországon polgári célra hivatalosan használt EOMA (Egységes Országos Magassági
Alapponthálózat) alappontjainak magasságát a kronstatdti mareográf mérései alapján vezették
le az egykori szocialista országok együttműködése keretében, ezért ezeket balti magasságoknak is nevezik. Az EOMA I. rendű poligonjait, a poligonokat alkotó I. rendű vonalakat és a
főlappontokat a 2.7 ábrán mutatjuk be. Az EOMA felépítése:
•
•
•

az I. rendű poligonok mentén 41 főalappont és 801 kéregmozgásvizsgálati alappont található, a szakaszvégpontok száma 4773,
a II. rendű alappontok száma 2670 (csak a Dunától keletre),
a III. rendű alappontok száma 5921 (csak a Dunától keletre).

2.7 ábra. Az EOMA I. rendű poligonjai és főalappontjai.
A teljes hálózat még nem készült el, ezért a III. rendű sűrítésénél már a GPS technikát is felhasználják. Az EOMA célja pontos magasságok szolgáltatása, ezért a pontok vízszintes koordinátái általában csak közelítő, vázlatos formában ismertek (a pontok felkeresését segítik).
A pontok állandósítása a rendűségüknek megfelelően különböző módszerrel történhet:
•
•
•
•

szintezési gombok stabil alapkőzetben elhelyezve (rejtve),
szintezési gombok mélyfurásban csömöszölt betonhenger tetején (rejtve),
konszolidálódott épület falában elhelyezett szintezési gombok, vagy tárcsák,
földfelszíni szintezési (beton) kőben elhelyezett gombok.
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A 2.8 ábrán bemutatunk egy szintezési tárcsát és egy gombot, ahol a pontok magassága (a
vízszintes érintősík) egyértelműen kijelölhető.
76 mm

165 mm

15 mm
76 mm

85 mm
100 mm

210 mm

2.8 ábra. Szintezési alappontok jelölése tárcsával és gombbal.
Az EOVA (Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat) alappontjainak a koordinátáit a
2.9 ábrán található I. rendű pontokból álló láncolat méréseinek az IUGG/1967 forgási ellipszoidon történő feldolgozásával határozták meg. A háromszögek belső szögei mellett a vastag
körökkel jelzett pontpárokban (az un. Laplace pontokban) csillagászati mérésekkel megmérték a φ,Λ,Α szintfelületi földrajzi koordinátákat és azimutokat, továbbá levezették az ábrán
jelzett fejlesztett oldalak szintfelületre vonatkozó vízszintes távolságait is. A belső szögekhez
és távolságokhoz rendelt mérési javítások, továbbá a szintfelületi és ellipszoidi koordináták
eltérései négyzetösszegének minimalizálásával a helyi ellipszoidra vonatkozó koordinátákat is
egyértelműen meghatározták. A Pilis (Szőlőhegy) nevű kezdőpont esetében a függővonal elhajlás két komponensét és a geoid unduláció értékét is átvették a volt szocialista országok
katonai együttműködésében mért közös láncolati kiegyenlítéséből.
Az EOVA felépítése:
•
•
•
•

az I. rendű alappontok száma (országhatáron belül) 139 (30 km átlagos ponttávolság),
a III. rendű alappontok száma 2120 (7-10 km átlagos ponttávolság),
a IV. rendű főpontok száma 4790 (3-4 km átlagos ponttávolság),
a IV. rendű alappontok száma 44000 (1-1.5 km átlagos ponttávolság).

Gazdaságossági okokból II. rendű pontokat nem határoztak meg, és a láncolatok által nem
fedett területen az I. rendű alappontokat a III. rendű alappontok segítségével közvetett módon,
már a vetületi síkban határozták meg. A IV. rendű alappontok meghatározásánál már hosszúoldalú sokszögelést is alkalmaztak, és a hálózat mérését a GPS technikával fejezték be.

5
1

4

6
3
2

Laplace pontok
Alapvonalak
Fejlesztett
háromszögoldalak

2.9 ábra. Az EOVA I. rendű láncolata.
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A GPS technika elterjedésével Magyarország is csatlakozott az ETRF89 (korábban EUREF)
alapponthálózathoz. Első lépésben öt alappontot kapcsoltak be, amely a későbbiek során 24
alappontos kerethálózattá bővült (2.10 ábra). A kerethálózatra támaszkodva létrehozták az
1154 pontból álló Országos GPS Hálózatot (OGPSH ), amely többségében IV. rendű EOVA
és kis részben felsőrendű EOMA alappontok felhasználásával készült (2.11 ábra).
A IV. rendű pontok szokásos, többszintes állandósítását a 2.12 ábrán mutatjuk be. Gyakran
messziről jól látható (templom)tornyokat és (gyár)kéményeket is alappontkén határoztak meg.
A felsőrendű pontoknál a földalatti jelek mellett őrpontokat is állandósítottak. Több felsőrendű pont fölé vasbeton mérőtornyot is építettek.
A IV. rendű alappontok vízszintes koordinátáival szemben 5 cm pontossági követelményt
támasztottak. A vízszintes pontok magasságát is levezetik az EOMA segítségével, de azok
technológiai okok miatt pontatlanabbak a vízszintes koordinátáknál.

AGGT
SATO
HOLL

TARP

MISK

PENC
SOPR

HAJD

GYOR
BUDA

KOSZ

PILI

NADA

TISZ
MEZO

DISZ

KOND

BALL
REGO

CSAN

IHAR

EUREF pontok

OTTO
CSER

OGPSH kerethálózat
pontjai

CSAR

2.10 ábra. Az OGPSH kerethálózata.

0 km

50 km

100 km

2.11 ábra. Az OGPSH hálózat.

* EUREF mérés (1991)
• OGPSH 1. ütem (1995)
o OGPSH 2. ütem (1996-97)
x OGPSH 3. ütem (1997-98)
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gyeptégla

keresztvésés vagy csap
20x20x60 cm betonkő
döngölt föld

vasbeton védőlap
(4db)

25x25x90 cm betonkő
csappal
20 cm

20x20x10 cm betonkő csappal
téglával lefedve

2.12 ábra. A IV. rendű pontok többszintes állandósítása.
Az országos felsőrendű alappontok (EOMA, EOVA és OGPSH) adatai és pontleírásai a
FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) Térkép és Adattárában, egy adott területre vonatkozó adatok a területileg illetékes (megyei, városi, körzeti, fővárosi és kerületi) földhivatalokban térítés ellenében szerezhetők be. A számozással ellátott pontok azonosítását áttekintő
térképek segítik. A GPS alappontok Internet segítségével is megkereshetők, illetve megrendelhetők a FÖMI honlapjáról. Jelenleg az aktív GPS hálózat kiépítésén dolgoznak.
2.4.

Az Egységes Országos Vetületi rendszer (EOV)

A különböző vetületek elméletével és gyakorlati megvalósításával a vetülettan tudománya
foglalkozik. A vetítés történhet közvetlenül ellipszoidról, vagy egy közbenső gömbről, amely
egy adott pontban illeszkedik az ellipszoidhoz. Ekkor kettős vetítésről beszélünk.
A vetület lehet valódi, vagy képzetes. A valódi vetületeknél a vetítés geometriailag is értelmezhető, amely történhet síkra, hengerre vagy kúpra és a vetítés központja is ismert. Képzetes
vetítésnél az alapfelület és a sík közötti kapcsolat csak matematikailag adott.
A vetítés következtében az alapfelületi hosszak, az irányok által bezárt szögek és a területek is
torzulhatnak. A különböző vetületek a három mennyiség közül legfeljebb csak az egyik
mennyiség változatlanságát biztosítják. Geodéziai célra szögtartó vetületeket használnak, ekkor a vetületi síkban történő számításoknál a mért szögeket nem kell megváltoztatni.
Az egyes geodéziai vetületek gyakorlati alkalmazhatóságát a hossztorzulások mértéke határozza meg. Egy adott értéken túl a vetület már nem alkalmazható gyakorlati feladatok megoldására. Az egyes vetületek által lefedhető terület megnövelhető, ha a vetületet érintő helyett
metsző (süllyesztett, redukált) helyzetbe hozzuk. Ekkor a vetület különböző részein az adott
mértéket nem meghaladóan a vetületi hosszak rövidülése is megengedett.
Magyarországon a gyakorlatban több vetületi rendszert is alkalmaztak (Henger Északi Rendszer (HÉR), Henger Középső Rendszer (HKR), Henger Déli Rendszer (HDR), Budapesti
Sztereografikus Rendszer, katonai Gauss-Krüger Rendszer, stb.). A jelenleg érvényes jogszabályok kötelező jelleggel az EOV rendszer polgári használatát írják elő.
Az EOV a kettős vetítés módszerét alkalmazza, ahol az IUGG/1967 forgási ellipszoidról első
lépésben egy simuló gömbre, majd a gömbről egy ferdetengelyű metsző hengerfelületre történik a vetítés. A kettős vetítésnek történeti okai vannak, ugyanis a gömbi vetületek egyszerűbb
összefüggéseit mechanikus számítógépekkel és logaritmikus táblázatok alkalmazásával is

23

könnyen el lehetett végezni. (Manapság már közvetlenül az ellipszoidi vetületek is könnyen
kiszámíthatók, ezért a közeljövőben az UTM vetületek alkalmazása kerülhet az előtérbe.)
Az ellipszoidról a gömbre történő vetítés elvét az 2.13 ábrán mutatjuk be, ahol az egyes felületekhez tartozó meridiánokat és szélességi köröket, mint vetületi főirányokat is feltüntettük.
Az ellipszoid paramétereinek és az 0 vetületi kezdőpont földrajzi koordinátáinak az ismeretében keressük azt a gömbi vetület, amely a következő feltételeknek felel meg:
1. az ellipszoidi meridiánok és szélességi körök a vetítés során gömbi meridiánok és szélességi körök lesznek,
2. a vetület szögtartó (a hosszak és területek torzulnak),
3. a lineármodulus a kezdőponthoz tartozó un. normál szélességi kör mentén egységnyi
értékű és
4. a normál szélességi körtől távolodva a lineármodulus változása a lehető legkisebb legyen.
O(φo , λo)

Og(φog , λog)

2.13 ábra. Az ellipszoidról a gömbre történő vetítés elve
A lineármodulust általánosan az

Ι=

dd
ds

hányadossal definiálják, ahol d s és d d az egymásnak megfelelő pontból kiinduló s alapfelületi és d vetületi hosszhoz tartozó differenciális változás.
Szögtartó vetületeknél két tetszőleges alapfelületi hossz által bezárt szög azonos nagyságú a
vetületi képeik által bezárt szöggel. Ez akkor teljesül, ha a vetület bármely pontjában a
lineármodulus minden irányban azonos értékű. (A lineármodulus értéke azonban pontról
pontra változhat.)
1
d
=
≈1+U
s 1−U

A hossztorzulási tényezőt általánosan az

m=

hányadossal definiálják, ahol U a hossztorzulás,
a hosszredukció a
összefüggéssel számítható.

∆s = d − s = s ⋅ ( m − 1) = U ⋅ s

A vetületek által lefedhető hasznos terület nagyságának a meghatározásánál arra törekednek,
hogy az U értéke lehetőleg ne haladja meg az ideálisnak tartott 1/10 000 értéket.
A fenti követelményeknek a Gauss-félé igen kis hossztorzulású szögtartó gömbi vetület
felel meg, amely három konstans paraméterrel jellemezhető:
R = M o N o , a simuló gömb sugara az 0 kezdőpontban,
n = 1 + e′2 cos 4 ϕo ,
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⎛ ϕo π ⎞
+ ⎟
2
4⎠
⎝
k=
ne / 2
π ⎞ ⎛ 1 − e sin ϕ o ⎞
⎛ϕ
tg n ⎜ o + ⎟ ⎜
⎟
⎝ 2 4 ⎠ ⎝ 1 + e sin ϕ o ⎠
A vetületi kezdőpont gömbi koordinátáit a
⎛ sin ϕo ⎞
ϕog = arcsin ⎜
λog = n λo
és
⎟ összefüggéssel számíthatók.
⎝ n ⎠
Gyakorlati szempontból az ellipszoidi kezdő meridiánt célszerű a vetületi kezdőpontba áthelyezni, ekkor egy tetszőleges P(ϕ , λ ) ellipszoidi pont gömbi koordinátái a
tg⎜

λg = n (λo − λ )

,

ne / 2
⎡
π ⎞ ⎛ 1 − e sin ϕ ⎞ ⎤ π
n⎛ϕ
⎟⎟ ⎥ −
és ϕ g = 2 ⋅ arctg ⎢k tg ⎜ + ⎟ ⋅ ⎜⎜
⎝ 2 4 ⎠ ⎝ 1 + e sin ϕ ⎠ ⎥⎦ 2
⎢⎣

összefüggéssel számíthatók.
A gömbről a hengerre történő vetítés elvét a 2.14 ábrán mutatjuk be. A matematikai jelöléstől
eltérően a vetületi koordináta rendszer +x tengelye északra, +y tengelye keletre mutat, ezért
északkeleti tájékozásról beszélünk.
+x
Oh

Og
egyenlítő
képe

+y

2.14 ábra. A gömbről a hengerre történő vetítés elve
Az egyenlítő mentén érintő un. normál elhelyezésű henger palástját a kezdőponttal ellentétes
alkotó mentén vágjuk fel és terítsük síkba. Keressük azt a vetületet, amelynél
1. a gömbi meridiánok és szélességi körök a vetítés síkjában egymással párhuzamos, derékszögű rendszert alkotnak,
2. a vetület szögtartó (a hosszak és területek torzulnak).
A henger elhelyezéséből adódóan az egyenlítő, illetve az annak megfelelő y tengely mentén a
lineármodulus egységnyi értékű.
A fenti feltételeknek megfelelően a gömbi pontok normál hengervetületi koordinátái az
y = R ⋅ λg

és

⎛π

x = R ⋅ ln tg⎜⎜

összefüggéssel számíthatók, ahol λg radiánban értendő.

⎝4

+

ϕg ⎞
⎟
2 ⎟⎠
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Mivel a lineármodulus az egyenlítőtől távolodva gyorsan változik (pl. a pólusok képe egyenessé fajul), ezért a henger tengelyét célszerű a kezdő meridián mentén úgy elforgatni, hogy
az érintő kör (a segédegyenlítő) a Og kezdőponton mennyen keresztül. Ekkor ferdetengelyű
hengervetületről beszélünk.
Ezt úgy is elérhetjük, hogy a gömb forgástengelyét φog értékkel forgatjuk el a meridián síkban. Az elforgatott helyzethez tartozó gömbi segéd koordináták a
ϕ ′g = arcsin(sin ϕ g ⋅ cos ϕog − cos ϕ g ⋅ sin ϕog ⋅ cos λg ) , és

⎛ cos ϕ g ⋅ sin λg
λg′ = arcsin⎜⎜
cos ϕ ′g
⎝
összefüggéssel számíthatók.

⎞
⎟⎟
⎠

Tovább növelhető az ábrázolt hasznos terült nagysága, ha a hengert metsző helyzetbe hozzuk.
Ekkor a segédegyenlítőtől északra és délre két olyan metsző kört kapunk, amely mentén a
lineármodulus egységnyi értékű. A metsző helyzet az R′ = R ⋅ mo = R ⋅ cos ϕ ′gm helyettesítéssel
érhető el, ahol (±)ϕ ′gm a metsző körök szélessége a segédrendszerben.
A gömbi pontok ferde elhelyezésű metsző hengervetületi koordinátái tehát az
y = mo ⋅ R ⋅ λg′ + yo

= y ′ + yo ,

ϕ ′g ⎞
⎟⎟ + x o = x ′ + x o
⎝4 2 ⎠
összefüggéssel számíthatók. Az yo és xo konstans értékeket úgy célszerű megválasztani (a
vetületi kezdőpontot a síkban egy fiktív kezdőpontba eltolni), hogy az ábrázolt területen csak
pozitív koordináták legyenek, és az egyes koordináták nagyságrendűk alapján könnyen megkülönböztethetők legyenek.

⎛π

x = mo ⋅ R ⋅ ln tg⎜⎜

+

A vetülettel szemben támasztott 1. követelmény most csak a segédrendszerben igaz, ezért az
eredeti meridiánok és szélességi körök vetületi képe görbe vonalként jelentkezik. Egy adott
pontban a vetületi x irány és a ponton átmenő meridián érintője által bezárt µ szöget meridián
konvergenciának nevezzük (2.15 ábra).
Az alapfelületi hosszak pontonként vetített képei (a segédrendszer vetületi főirányainak kivételével) szintén görbe vonalak lesznek. A két végpontot a vetületi síkban összekötő egyenes és
valamely végpontban a görbe érintője által bezárt (∆12) szöget második irányredukciónak nevezzük (2.16 ábra). (Az első irányredukció a szögtartó vetületeknél nulla értékű.)
+x

+x

a szakasz
képe
P2

µ
a meridián
képe

P

∆12
P1
+y

+y

2.15 ábra. Meridián konvergencia

2.16 ábra. Második irányredukció
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A második irányredukció a ∆12 =

( x1′ + x2′ ) ⋅ ( y2′ − y1′ )
közelítő összefüggéssel számítható.
4R2

A metsző vetületnél a hossztorzulási tényezők, a hossztorzulások és a hosszredukciók az
m=

d
≈ mo + U
s

( x′1 + x1′ + x2′ + x′22)
6 R 2 mo
2

U=

,

és

∆s = d − s = ( mo − 1 + U ) ⋅ s

közelítő összefüggésekkel számíthatók, amelyek csak a szakasz végpontok x’ koordinátáinak
a függvényei. A hossztorzulások az ország északi és déli részén meghaladják az ideális U értéket. Az mo értéknek megfelelően a hosszredukciók a metsző körök között negatív, a körökön kívül pozitív értékek.
Az EOV vetületi rendszer fontosabb paramétereit az 2.3 táblázatban foglaltuk össze.
2.3. táblázat. Az EOV vetületi rendszer fontosabb paraméterei
jelölés

érték

megnevezés

R

6 379 743.001 m

a Gauss gömb sugara

n

1.000 719 704 936

konstans

k

1.003 110 007 693

konstans

φo

o

a kezdőpont ellipszoidi szélessége

o

47 08’ 39.8174”

λo

19 02’ 54.8584”

a kezdőpont ellipszoidi hosszúsága

φog

47o 06’ 00.0000”

a kezdőpont gömbi szélessége

mo

0.999 93

a redukálás mértéke

yo

650 000 m

vetületi eltolás

xo

200 000 m

vetületi eltolás

Az EOV vetületre épülő térképrendszert Egységes Országos Térképrendszernek (EOTR) nevezik. A térképrendszer szorosan kapcsolódik az egyes térképek méretarányához:
M =

térképi hossz
= 1: m ,
vetületi hossz

ahol m általában egy pozitív egész az un. méretarányszám. A méretarányszám azt fejezi ki,
hogy egységnyi térképi hossznak a vetületi síkban m egységnyi hossz felel meg. (Például az
M = 1:1000 méretarányban 1 cm térképi hossznak 1000 cm = 10 m vetületi hossz felel meg.)
Az EOTR méretarányainak a sorozatát, a lefedett területek nagyságát, a hozzájuk tartozó térképi lapok méretét, a szelvények számozását továbbá az alkalmazás általános célját a 2.4. táblázatban foglaltuk össze.
Az M=1 : 100 000 méretarányú alapszelvények számozását a 2.17 ábrán mutatjuk be, ahol a
sarokpontok koordinátáit is megadtuk. A szelvényhálózat balalsó sarokpontjának a koordinátái y=384 000 m, x=32 000 m. A jobb felső sarokponté y=960 000 m, x=384 000 m.
A szelvényszámok a sorok (a példánknál 10) és az oszlopok (a példánknál 7) számából tevődnek össze. A sorok száma délről északra 0-tól 10-ig, az oszlopok száma nyugatról keletre 0tól 11-ig tart. A 2.17 ábrán csak a felhasznált szelvények számát tüntettük fel.
A lefedett területek a méretarány-sorozatban mindig negyedelődnek. A negyedelésből származó alszámozások sorrendjét a 2.18 ábrán mutatjuk be.

27

2.4. táblázat. Az EOTR felosztása
SzelvényMéretarányszám Lefedett terület Térképlap mérete
(∆y · ∆x - km)
(∆y · ∆x - cm)
számozás (példa)
100 000
48 · 32
48 · 32
107

alaptérkép
topográfiai

50 000

24 · 16

48 · 32

107-4

(nem használt)

25 000

12 · 8
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2.17 ábra. Az M=1 : 100 000 méretarányú alapszelvények számozása
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2.18 ábra. A negyedelésből származó alszámozás elve.
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3. Általános geodézia
__________________________________________________________
Az általános geodézia feladata az alapponthálózatokra és a vetületei rendszerekre támaszkodva a földfelszíni objektumok és jogi határvonalak helyének bemérése és térképi ábrázolása,
továbbá a tervezett létesítmények helyének kitűzése.
Ebben a fejezetben bemutatjuk a geodéziai térképek csoportosítását és tartalmát, továbbá az
egyes térképek gyakorlati használatát. Összefoglaljuk a geodéziai mérések hibaelméletét,
megismerkedünk az alapvető geodéziai műszerekkel, valamint a geodézia mérési és kitűzési
módszereivel.
3.1.

A geodéziai térképek csoportosítása és tartalma

A geodéziai térképek előállításának és felhasználásának a szabályait szigorú szabványok írják
elő, amelyek a műszaki fejlődés következtében folyamatosan változnak. A geodéziai térképeket két nagy csoportba soroljuk. Az első csoportba az un. földmérési alaptérképek, a másodikba az un. topográfiai alaptérképek tartoznak. A kétféle térkép céljában, tartalmában és méretarányában is jelentősen eltér. Ezek a térképek képezik az egyéb szakterületek által létrehozott (levezetett) tematikus térképek geometriai alapjait (Pl. közmű térképek, erdészeti és vadgazdálkodási üzemi térképek, geológiai térképek stb.).
3.1.1.

Földmérési alaptérképek

Az EOTR szelvénybesorolásának megfelelően az M=1:1000, az M=1:2000 és az M=1:4000
un. nagyméretarányú geodéziai alaptérképek feladata a sík- és magassági alapinformációk,
továbbá a jogi és tulajdoni viszonyok pontos ábrázolása. Korábban az alaptérképek elsősorban
csak a földnyilvántartási adatokat tartalmazták, ezért még ma is gyakran találkozhatunk a kataszteri térkép kifejezéssel is.
Az alaptérkép tartalmát jelenleg az 1996 évi DAT (Digitális Alaptérkép) szabvány írja elő. A
szabvány nevéből is kitűnik, hogy elkészítésénél már a digitális technológiák által nyújtott
lehetőségeket is figyelembe vették. A digitális térképek tulajdonságait a 6. térinformatika fejezetben mutatjuk be.
A geodéziai alaptérképek tartalmát legegyszerűbben a nagyból a kicsi fele haladó közigazgatási lehatárolás ismertetésével mutathatjuk be. A legjelentősebb határvonal maga az országhatárvonala. Ezen belül találhatók a megyék határvonalai, majd a megyéken belül a települések
határvonalai. (Ezek a vonalak természetesen egybe is eshetnek.) A határvonalakat általában
geodéziai határkövekkel egyértelműen megjelölik, és ezekről határleírási jegyzőkönyveket is
készítenek. A településeken belül található a bel- és külterület határvonala. A belterület általában lakás, a külterületet valamely termelő tevékenység céljára használják. A bel- és külterületeken belül a földrészletek (fizikailag jelölt, vagy elvi) határvonalai találhatók.
A földnyilvántartás alapegysége a földrészlet, amelyhez un. helyrajzi szám is tartozik. Földrészletnek nevezzük azokat a természetben összefüggő területegységeket, amelyeknek a tulajdonosi, vagy vagyonkezelői joggal rendelkező köre azonos. Épületek, vagy épületrészek is
lehetnek önálló, helyrajzi számmal rendelkező földrészletek.
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A földrészleteken belül a használatuknak megfelelően további alrészleteket is megkülönböztethetünk. A földrészleten belül ábrázolni kell a maradandó építményeket (kerítés, épület) és a
különböző területkategóriák határvonalait, amennyiben azok meghaladják az előirt minimális
területi mértéket.
A DAT alapszabvány az alaptérkép következő tartalmi objektumait definiálja:

•
•
•
•
•
•
•
•

geodéziai alappontok,
határvonalak,
épületek, kerítések és tereptárgyak,
közlekedési létesítmények,
távvezetékek, függőpályák,
vizek és vízügyi létesítmények,
domborzat,
területkategóriák.

A települések belterületéről általában M=1:2000, külterületéről M=1:4000 térképek készülnek. A nagyobb városok esetében a belterületekről M=1:1000 (nagyon indokolt esetben
M=1:500), a külterületekről M=1:2000 térképek is készíthetők. Az ország egészéről
M=1:4000 és M=1:10 000 átnézeti térképeket is készítenek.
A hagyományos térképi ábrázolásnál és a modern digitális rajztechnikáknál is a 0.1 mm rajzi
élesség (a legvékonyabb ábrázolható, szemmel még jól érzékelhető vonal) természetes küszöbértéknek tekinthető. Az M=1:1000 és az M=1:2000 méretaránynak megfelelően a legkisebb ábrázolható vonal a vetületi síkban 10 illetve 20 cm hosszúnak felel meg. Ez az ábrázolási élesség már lehetővé teszi a vízszintes tartalom mérethelyes ábrázolását is.
Az alaptérképek egyik legfontosabb feladata az ingatlannyilvántartáshoz, valamint a földrendezéshez szükséges határvonalak pontos ábrázolása, amely a DAT szabványban szereplő teljes tartalomnál lényegesen kevesebb információt igényel. Ez a tartalom a következő:

•
•
•

közigazgatási határvonalak (ország, megye, település, kül- és belterületi határvonalak),
földrészletek és alrészletek határvonalai,
földművelési ágak.

A következő művelési ágakat különböztetjük meg:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szántó (rendszeresen művelt),
rét (rendszeresen kaszált),
legelő,
szőlő,
kert (zöldség, virág, dísznövény),
gyümölcsös,
nádas,
erdő,
fásított terület (fás legelő, kisebb erdő, fasor)
halastó,
művelés alól kivett terület (út, árok, belterületi földrészlet, stb.)

Az egyes alrészleteket az abc kisbetűivel jelölik.
A hagyományos papír (és fólia) alapú nyilvántartási térképek a fenti határvonalakon kívül
tartalmazzák a település nevét, a szelvényhatárokat, a kilométerhálózatot jelző őrkereszteket,
a sarokpontok koordinátáit, a szelvényszámot, a helyrajzi számokat és a szükséges mértékű
névrajzot is (dűlő és utcanév, házszám stb.).
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A földnyilvántartáshoz szorosan kapcsolódik a földminősítési mintatér és a különböző földminőségi osztályok határvonalai, melyeket korábban külön átnézeti térképen ábrázoltak. A földminőségi osztályok teszik lehetővé az egyes földrészletek reális értékbecslését.
A földmérési alaptérkép és a helyrajzi számok alapján un. tulajdoni lapokat állítanak elő,
amely tartalmazza a földrészlet és egyéb ingatlanok (épület, garázs, pince, lakás) adatait, tulajdonosait, a tulajdonlásban bekövetkezett változásokat, valamint az egyéb bejegyzett jogi
korlátozásokat.
A földrészletek területét 1 m2 élességgel tartják nyilván, a terület mértékegysége az 1 ha (1
hektár), amely 100 m * 100m = 10 000 m2 területnek felel meg.
A jogok és jogilag jelentős tények bejegyzésére vonatkozó eljárást csak a jogosult ügyfél,
vagy az illetékes hatóságok kezdeményezhetnek. A földnyilvántartási adatokat ma már digitális úton tárolják.
A földnyilvántartást és annak változásait a helyileg illetékes földhivatalok vezetik. A földnyilvántartás teljesen nyilvános, abba bárki betekinthet, és az adatokat kimásolhatja. Hiteles
térképmásolat és tulajdonlap csak térítés ellenében vásárolható meg.
A földmérési alaptérképek tartalmát érintő geodéziai munkákat, sajátos célú földmérési és
térképészeti tevékenységnek nevezik (pl. kisajátítás, épület feltüntetés, területrendezés, telek
kialakítás stb.). A feladatok végrehajtásának jogosultságát, szabályait, a kötelező munkarészeit, a munkarészek átvételét és a változások földnyilvántartásba történő átvezetését jogszabályok és szigorú műszaki előírások szabályozzák.
3.1.2.

Topográfiai alaptérképek

Ennek a térképkategóriának a görög eredetű elnevezése szószerit "helyleírást" jelent, amely a
síkrajz mellett a domborzat ábrázolására is nagy hangsúlyt fektet. Szűkebb értelemben a geodézia domborzatábrázolással kapcsolatos ismereteit nevezik topográfiának.
Az EOTR szelvénybesorolásának megfelelően (2.4 táblázat) a kisméretarányú topgráfiai alaptérképek feladata a domborzat, a hozzákapcsolódó vízrajz, a vonalas létesítmények (utak, vasutak), a települések, a felszín erdő- és földművelési fedettségének, továbbá az alappontok
helyének ábrázolása M = 1:100 000, M = 1:25 000 és M = 1:10 000 méretarányokban.
Ezekben a méretarányokban a legkisebb rajzi élességnek 10 m, 2.5 m illetve 1 m vetületi
hossz felel meg, ezért a tulajdonviszonyok ábrázolására már alkalmatlanok lennének. A fedettség és az épültek ábrázolásánál ezért a méretaránynak megfelelő összevonásokat, generalizálást kell alkalmazni. A mérethelyesen nem ábrázolható (pl. vonalas) létesítményeket, és az
egyéb jelentős, vagy a terepi tájékozódást elősegítő, objektumokat és tereptárgyakat egyezményes jelekkel ábrázolják. A térképek használhatóságát különböző színek alkalmazásával segítik elő.
Az új digitális földmérési alaptérképek már tartalmaznak minden olyan információt, amelyek
a topográfiai alaptérképek szerkesztéséhez szükségesek, ezért elméletileg a topográfiai térképeket ezekből a térképekből kell generalizálással levezetni. (Korábban a domborzatot csak a
topográfiai térképek ábrázolták.)
A 2001 évi DITAB szabvány (Digitális Topográfiai Adatbázis) rendelkezik a digitális topgráfiai térképek előállításáról.
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A topográfiai alaptérképek szelvényeit nyomdatechnikai módszerekkel is sokszorosítják.
Ezek a térképek a különböző műszaki és tervezési feladatok végrehajtásához a FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) Térkép és Adattárában térítés ellenében vásárolhatók meg.
A nyomtatott térképlapok természetesen tartalmazzák a szelvényhatárokat és a szelvényen
belül egy kilométer hálózatot is. (Az esetleges korábbi vetületek kilométer hálózatát a kereten
kívül jelölik.). A szelvényen kívül található a szelvényszám, kiegészítve a legnagyobb település nevével, egy vonalas lépték a méretarány feltüntetésével (3.1 ábra), egy lejtőalap-mérték
(3.2 ábra), valamint a felhasznált jelölések és egyezményes jelek részletes jelkulcsa.
1 : 100 000
1cm 1 km

1

1

0

2

3

4 km

3.1 ábra. Vonalaslépték és méretarány
A vonalas lépték a térképi távolságok méréséhez, a lejtőalapmérték pedig két magassági alapszintvonal távolságának függvényében a lejtőviszonyok meghatározásához nyújt segítséget. A
3.2 ábrán az 1 m és 5 m alapszintvonalak ″a″ távolságának megfelelő α lejtőszög olvasható le
a grafikonról.
a

1m
5m

a

α
15’

30’
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3.2 ábra. Lejtőalap-lépték
A topográfiai térképek gyakorlati használatát célszerű mindig a felhasznált jelölések és
egyezményes jelek tanulmányozásával kezdeni.
3.1.3.

A domborzat ábrázolása

Mind a két alaptérkép típusnál a domborzat ábrázolása is jelentős szerepet játszik. A modern,
automatizált (digitális) technológiák elterjedésével a topográfia eszköztára és módszertana is
jelentősen átalakult, de a klasszikus topográfiai ismeretek manapság is nélkülözhe-tetlenek a
domborzat megfelelő ábrázolásához.
A domborzat ábrázolására számos, a képzőművészet határait is súroló módszert dolgoztak ki.
A térképi ábrázolás és a műszaki felhasználás követelményeinek azonban a szintvonalas ábrázolás tekinthető az egyik legkedvezőbb ábrázolási módnak. A szintvonalas ábrázolás alapelvét a 3.3 ábrán mutatjuk be, amit eredetileg Hollandiában a tengerfenék ábrázolására használtak.
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3.3 ábra. A szintvonalas ábrázolás alapelve
Jelöljünk ki egy adott magasságra vonatkozó szintfelületet (2.1 fejezet). A domborzat és a
szintfelület metszésvonalának a vetületét, amit szintvonalnak nevezünk, ábrázoljuk az adott
térképen. A szintvonalak tehát az azonos magasságú pontokat összekötő görbe vonalak vetületi képei.
Az ábrázolandó domborzat változatosságának és a térképi ábrázolás méretarányának megfelelően választják meg az alapszintvonalak állandó szintközeit, amely az ábrázolás alapját képezi. Ha ez az alap szintköz nem elegendő a domborzat pontos ábrázolásához, akkor a szükséges
helyeken felező, vagy negyedelő segédszintvonalakat is felhasználnak. Az alapszintvonalak
többszörösét főszintvonalnak nevezzük. A főszintvonalakat vastagabb, a segédszintvonalakat
szaggatott vonallal ábrázolják. A domborzatábrázolás pontossága a jellegzetes pontok magasságának megadásával (kóták) is növelhető. Az 1:10 000 topográfiai alaptérképen, pl. a síkvidéken 1.0 m, a dombvidéken 2.5 m és a hegyvidéken 5.0 m alapszintközt alkalmaznak.
A szintvonalak főbb sajátosságai:

•
•
•
•

a szintvonalak egymást sohasem metszik,
a szintvonalak önmagukba visszatérnek,
meredek terepen a szintvonalak sűrűbbek, lankás terepen ritkábbak,
a szintvonalak nem párhuzamosak egymással, de párhuzamosságot mutató görbék.

Számos természetes és mesterséges domborzati alakzat (pl. leszakadás, sziklafal, bevágás,
töltés, horhos, bucka, víznyelő, töbör, szikla, stb.) nem ábrázolható pusztán szintvonalak segítségével. Ekkor a szintvonalak megszakíthatók, és az ábrázolást a térképen is megadott jelölésekkel és egyezményes jelekkel hajtják végre. Néhány példát a 3.4 ábrán mutatunk be.

1,3

2,5

kisebb vízmosás

nagyobb vízmosás
horhos

2,1

1,0 1,0

suvadás

sziklafal

3.4. ábra. Néhány domborzati alakzat és ábrázolása
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A szintvonalak közötti magassági tájékozódást a magassági megírások iránya és az eséstüskék
is elősegítik. A szintvonalat megszakító számok alja lefele (völgyirányba), teteje felfele mutat. A szintvonalból kiinduló eséstüske (rövid vonal) szintén lefele mutat.
A domborzat helyes ábrázolásához ismernünk kell a fontosabb domborzati vonalakat és idomokat, amelyek a terep jellegzetességét (csontvázát) írják le. A domborzati vonalakat három
fő csoportba soroljuk (3.5 ábra). A vízválasztó vonal (más néven hátvonal) azokat a terepi
pontokat köti össze, amelyről a lefolyó víz két ellentétes irányban indulhat el. A vízgyűjtő vonal (más néven völgyvonal) azokat a terepi pontokat köti össze, amelynél a lefolyó víz két
ellentétes irányból is érkezhet. E két vonal között található a lejtőátmeneti vonal (más néven
inflexiós vonal), amely azokat a pontokat kötik össze, ahol a hát "domborulata" a völgy "homorulatába" megy át.
A domborzat idomvonalakkal határolt területeit lejtőkre bonthatjuk (3.6 ábra). Az egyenes
lejtőn az alapszintvonalak távolsága állandó, a homorú lejtőn a szintvonalak a lejtő alján, a
domború lejtőn, pedig a domborulat tetején ritkulnak. A terepen folyamatosan haladó, a szintvonalakra merőleges vonalat lejtővonalnak nevezzük. Ez a vonal a víz lefolyásának legrövidebb útját jelöli ki, amit főesésvonalnak is neveznek. Az esésvonalra merőleges irány a lejtő
csapásvonala.

domború

homorú
3.5 ábra. A domborzat idomvonalai

egyenes

dombrú
homorú

109 m
108 m
107 m
106 m
105 m

3.6 ábra. Alapvető lejtőtípusok
A domborzat általános jellemzőit a főidomvonalakkal, a kisebb jellegzetességeket a mellékidomvonalakkal fejezhetjük ki. A jellegzetes idomokat (pl. nyereg, kúp, pihenő, lejtőkúp)
szintén idomvázakkal jelölhetjük. Néhány domborzati idom szintvonalas ábrázolását a 3.7
ábrán mutatjuk be.
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Egyedülálló
sziklák
szikla (szirt)
szakadékok
hegyorr

borda
gödör

lejtőkúp

pihenő

nyereg

kúp

teknő

nyereg

eséstüske

főszintvonal

352,1

alapszintvonal

10

kiegészítőfelező szintvonal
270
12
42

5

220

3
3

szintvonal
megírás
(abszolút mag.)
relatív magasság

hordalékhant
horhos

vízmosás

völgypihenő

metsződés tereplépcső

oldal
hegyhát

kőtömb

3.7 ábra. Néhány domborzati idom szintvonalas ábrázolása
A klasszikus topográfiai felmérésnél csak az idomvonalak jellegzetes pontjait mérték meg. A
lejtésnek megfelelően a szintvonalakat interpolálták, és kézzel rajzolták meg őket. Ez a munka nagyon nagy jártasságot és kézügyességet is igényelt. A mai modern eszközökkel nagyon
sok részletpontot határozhatunk meg, és a szintvonalakat digitális úton, automatikusan is előállhatjuk. Ahhoz, hogy az automatikus szintvonalak megfelelően ábrázolják a domborzatot,
gyakran manuális korrekciókat is alkalmazni kell, ezért a topográfiai ismeretek továbbra is
nélkülözhetetlenek.
3.1.4.

A térképek használata

A hagyományos papír (és fólia) alapú földmérési alaptérképeken a térképek használatával
kapcsolatos rajzi és egyéb műveleteket csak szakképzett személyek végezhették el. A műveleteket számos egyszerű, de pontos eszköz segítette (pl. átlós lépték, Majzik háromszögpár,
szögfelrakó, kordinatográf, planiméter, hárfa, stb.). A digitális térképeknél ezek a műveletek
szinte automatikusan elvégezhetők (6. fejezet), de a szakmai ismeretekre itt is szükség van..
Ebben a részben azokat az egyszerű műveleteket mutatjuk be, amely terepi körülmények között, a rendelkezésünkre álló topográfiai alaptérképek segítségével is elvégezhetők. A térképen kívül szükségünk lehet egy léptékvonalzóra, amely lehetőleg a térképünk méretarányát is
tartalmazza, egy tájolóra (iránytűre), amely az északi irány kijelölése mellett szögmérésre is
alkalmas, továbbá célszerű a lépéshosszunkat is megmérni, amellyel távolságok terepi becslését végezhetjük el. Egyes tájolókon olyan számozott tárcsa is található, amelynek az értékét,
pl. százlépésenként növelhetjük, ezzel megkönnyítjük a távolság megjegyzését. A navigációs
GPS berendezések használatát a 4. fejezetben mutatjuk be.

36

A térkép tájékozása
A térképen történő tájékozódást megkönnyíti, ha a terepre történő kiutazás útvonalát egy ismert ponttól kezdve folyamatos nyomon követjük. A tájékozódást azonban közelítőleg elvégezhetjük a térképen azonosítható egyéb tereptárgyak, létesítmények segítségével is.
A tereptárgyak alapján történő tájékozáshoz valamilyen térképen azonosítható vonal szükséges (út, birtokhatárvonal, stb.). Ekkor egy (lépték) vonalzót a térképi vonal mentén a térképre
helyezve, a térképpel együtt addig forgatjuk el, amíg a vonalzó éle mentén a terepet szemlélve, a terepi egyenes a megfelelő térképi vonallal párhuzamos nem lesz. Ha a térképen is azonosítható ponton állunk (útkereszteződés, kilométertábla) és egy másik, ugyancsak azonosítható pontot látunk, a tájékozást a két pont összekötő egyenese mentén is elvégezhetjük.
Az iránytűvel történő tájékozásnál az iránytű 0 (északi) osztását a térképszelvény keretvonalához illesztjük, s a térképpel együtt addig forgatjuk el, amíg az iránytű északi vége a 0 osztásra nem mutat (3.8 ábra). Az északi irány mindig a térképlap tetején, a déli irány a térképlap
alján található, amely a feliratok olvasási irányának felel meg. A térképvázlatok esetében az
ettől való eltérést mindig az északi irány megadásával kell egyértelművé tenni. A tájoló használatánál mindig ellenőrizzük a zavaró fémtárgyak jelenlétét.
Az álláspont meghatározása a térképen
A helyünket a térképen akkor állapíthatjuk meg a legegyszerűbben, ha a térképen is ábrázolt,
könnyen azonosítható tárgy közelében állunk. Ekkor maga a tárgy (ill. egyezményes jele) lesz
az álláspontunk térképi helye is. Ha az álláspontunk nem egyezik meg a térképen azonosítható
ponttal, más lehetőségeink is vannak:

3.8 ábra. A térkép tájékozása iránytűvel

•
•

A térképen azonosítható, közeli tereptárgyak alapján a térképet tájékozzuk, az álláspontunknak a tereptárgyhoz viszonyított irányát és távolságát szemre megbecsüljük és
felrajzoljuk a térképre.
Pontosabban járhatunk el, ha a tájékozást tájolóval végezzük, az irányt szintén tájolóval mérjük, és a távolságot lépéssel határozzuk meg. Ekkor a pont távolságát az irány
térképi képe mentén léptékvonalzóval mérjük fel.
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•

Ha az álláspontunk közelében nincs tereptárgy, akkor távoli, térképen azonosítható
tárgy (gyárkémény, templomtorony, kilátó, hegycsúcs, jellemző fa, stb.) segítségével
oldjuk meg a feladatot. Legalább két látható tárgy irányát tájolóval megmérjük, és a
180 fokkal megfordított irányokat a tárgy képeitől kiindulva felrajzoljuk a térképre. A
két vonal metszéspontja adja az álláspontunk keresett helyét. Derékszögben metsző
irányok esetében a legkedvezőbb ez a megoldás.

A térképen ábrázolt tárgy megkeresése a terepen
Ha a térképen ábrázolt és keresett tereptárgy (hely) nem azonosítható könnyen a terepen, akkor a térképet tájékozzuk és meghatározzuk rajta az álláspontunkat. A vonalzót az álláspont és
a tárgy képe (egyezményes jele) mentén helyezzük a térképre. A léptékvonalzón leolvasható
távolság és a kijelölt irány figyelembevételével a tárgy felkereshető. Hosszabb irány esetén a
felkeresését célszerű tájolóval elvégezni.
Tereptárgy megkeresése a térképen
Ha egy általunk fontosnak vélt és a terepen felkeresett tereptárgyat nem találunk meg a térképen, akkor azt az álláspont meghatározás módszerével kereshetjük meg. Ha a tereptárgy helye
nem alkalmas álláspont meghatározásra, akkor az álláspontot annak környezetében kell létesíteni. Az álláspontról tájolóval megmérjük az irányt, és lépéssel meghatározzuk a távolságot,
majd felrajzoljuk a térképre.
Ha a tárgyat a térképen most sem találjuk meg, ellenőrizzük újra a tájékozását és az álláspontunk helyét. Ha a tárgy a térképen még mindig nem található meg, akkor azt már a felmérés
után készítették, vagy valamilyen okból a felmérés során nem ábrázolták.
Haladás a terepen, térkép alapján
Úton, vagy más vonalas létesítmény mentén történő haladáskor előzetesen tanulmányozzuk a
térképen a tervezett útvonalat. Jegyezzük fel az út mentén lévő, tájékozódás céljára alkalmas
tereptárgyakat (hidak, útkereszteződés, kilométerkő, emelkedők, lejtők, stb.), az útról látható
egyéb kiemelkedő létesítményeket (jellegzetes házak, gyárkémények, templomtornyok stb.).
A kezdőpontban a térképet tájékozzuk, majd határozzuk meg az álláspontunkat. Ezt megismételjük minden következő azonosítható pontban, és így az útvonalunkat a térkép alapján végig
követhetjük. Hegy- és dombvidéki területeken a domborzat „olvasása” is segíthet a tájékozódásban.
Ha a terepen vonalas létesítmény nincs, akkor a térképen jelöljük ki az útvonalunkat. A tájékozódás céljára a térképen útba eső minden jelentős tárgyat felhasználhatunk.
A térképen fel nem tüntetett útelágazáshoz érve, el kell döntenünk, hogy melyik úton menjünk tovább. E célból a térképen megjelöljük az álláspontunkat, megállapítjuk haladási irányunk irányszögét, a terepen közelítően meghatározzuk az elágazó utak irányszögeit, s azon
az úton megyünk tovább, amelyiknek az irányszöge a térképi haladási irányhoz legközelebb
esik.
Adott pont magasságának meghatározása
A térképen a tengerszint feletti magasságok meghatározására a szintvonalak és az egyes magassági jelekhez írt számok adnak útbaigazítást. Megkeressük az adott pont (tereptárgy, álláspont) helyét közrefogó két szintvonalat és azok magasságát. Kijelöljük a ponton átmenő lejtő-
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vonalat a két szintvonal között. A szintvonalak távolsága (a lejtővonal hossza) és magasságkülönbsége úgy aránylik egymáshoz, mint az adott pontnak valamelyik szintvonalhoz tartozó
távolsága és a keresett magasságkülönbsége.
Mivel egy pontnak az adott szakaszon elfoglalt helye a szakasz tizedrész pontosságával becsülhető a magasságot is közvetlenül becsülhetjük. Pl. ha egy pont a 80 m és 90 m szintvonalak között, a 80 m szintvonaltól 4 tizedrésznyi (a 90 m szintvonaltól 6 tizedrésznyi) távolságra
van, a keresett magasság 80+0.4*(90-80) = 84 m.
A lejtésviszonyok és a lejtőszög meghatározása
Az előző feladatnál megadott szintvonalak magasságkülönbsége (∆h) és távolsága (a) alapján
a keresett pont környezetére vonatkozó lejtőszöget is meghatározhatjuk (tg α=∆h/a), vagy az
a távolság függvényében a lejtőalapléptékről közvetlenül leolvashatjuk (3.2 ábra).
Ez a feladat felmerülhet pl. egy terepbejárás megszervezésekor, ha tudni akarjuk, hogy a terepjárónk képes-e felkapaszkodni az adott lejtőn, vagy az előzetes műszaki tervezés során
lehet szükségünk lejtőszög meghatározásra (út-, vasút-, közműépítés).
Összeláthatóság és metszetszerkesztés
Gyakran előforduló feladat, hogy meg kell határoznunk két térképi pont összeláthatóságát.
Ilyenkor a térkép alapján metszetet kell készítenünk. Metszet alatt a terep és egy függőleges
sík metszésvonalát értjük.
A szerkesztést a szintvonalak felhasználásával hajtjuk végre, a 3.9. ábrán feltüntetett módon.
A térképi „AB” vonal különböző domborzati idomokat ábrázoló szintvonalakat metsz. A metszéspontokat egy adott szintközű (esetünkben 5 m-es) beosztású papírra vetítjük át a szintvonalak magassági értékeinek megfelelően. A 3.9. ábra alsó részén az AB vonal a hosszmetszet.

3.9 ábra. Metszetkészítés szintvonalak alapján
A metszet alapján megállapítható, hogy a két pont összelátszik-e vagy sem. Az ábrán az A és
a B pontok nem látszanak össze. Ha az összelátást biztosítani akarjuk, az ábrából leolvashatóan, pl. az A ponton minimálisan 8 m magas jelet kell építeni. Fedett terep esetén az összelátást
egyéb tárgyak (fák, épületek, stb.) is akadályozhatják. Ha a térkép ezeknek a tárgyaknak a
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magasságát is tartalmazza, a metszeten érdemes ezeket is feltüntetni. A 4.8 ábrán az erdő az
összelátást nem akadályozza.
Egy adott területen a metszeteket megfelelő sűrűségben felvéve, egy kiinduló szintfelülethez
képest, a metszetek területe és térképi távolságuk alapján földtömegszámítás is végezhető.
Távolság meghatározása a térképen
Nagyon gyakran szükségünk lehet valamilyen térképi vonal (út, árok, erdőrészlet határvonal,
villanyvezeték stb.) hosszának meghatározása a térkép alapján. A vonalhosszak meghatározását legegyszerűbben a térképlapon feltüntetett vonalas lépték (3.1. ábra), vagy léptékvonalzó
segítségével végezhetjük el.
A vonalak térképi hosszát osztókörzővel is levehetjük, a távolságot a vonalas léptékről közvetlenül leolvashatjuk. Egyenes szakaszokból álló tört vonal esetén célszerű úgy eljárni, hogy
az egyenes szakaszok hosszát a körző hegyei között folyamatosan összegezzük. Görbe vonalak esetén azokat alkalmas nagyságú szakaszokra osztjuk, s így végezzük el az összegzést.
Területek meghatározása a térképen
A vetületi koordinátarendszerben készült térképeknél területen az adott idom térképen ábrázolt területét értjük. A térképek segítségével ez a terület határozható meg, ami nem egyezik
meg pontosan a földfelszínen lévő valódi területtel. Valamely terület meghatározása gyakori
feladat a környezettel kapcsolatos tevékenységek esetében is. A terület meghatározása sok
esetben a tereprendezéssel és a terep átalakításokkal kapcsolatos földtömegszámítások céljára
is szolgál.
Egy térképen ábrázolt idom területének meghatározása függ a terület alakjától. Az egyszerű
grafikus meghatározás történhet elemi területrészekre bontással, majd az elemi területek ezt
követő összegzésével. Szabályos területeknél a háromszögre bontás, görbe vonalú területeknél a trapézra bontás lehet a kedvező megoldás. Nagyon nagy területeknél csak a kilométerhálózaton kívüli részeket kell meghatározni, a teljes kilométer hálózati négyzetek területe
ugyanis ismert.
A metszésszerkesztés, a távolság és terület meghatározás digitális módszerekkel pontosabban
végezhető el. Ezeket a későbbiekben ismertetjük.

3.2.

A geodéziai mérések hibaelmélete és kiegyenlítése

A geodéziai mérések az egyéb mérésekhez hasonlóan hibával terhelt mennyiségek. A geodéziában a hibákat három nagy csoportba soroljuk: véletlen, szabályos és durva hibák.
A durva hibáknak több elnevezése is ismert. A fő jellegzetességűk, hogy lényegesen nagyobbak a méréseknél még megengedhető hibáknál. Mindig visszavezethetők valamely tévedésre,
elírásra, elazonosításra vagy váratlan külső beavatkozásra. Gondos méréssel, gondos adatfeldolgozással, vagy a mérések megismétlésével mindig elkerülhető.
A szabályos hibák a méréseket mindig hasonló módon terhelik, bizonyos szabályosságot mutatnak. Pl. ha a mérőszalagunk valódi hossza eltér a névleges értéktől, a hosszakat mindig rövidebbnek, vagy hosszabbnak mérjük. A szabályos hibákat az eszközöktől függően háromféleképpen kezelhetjük:
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•
•
•

kiigazítjuk az eszközt (megszüntetjük a hibaforrást),
kiszámítjuk a hibát és korrigáljuk a méréseket,
megfelelő mérési, vagy számítási módszerrel kiejtjük a hibát

Ha egy mennyiséget (pl. egy távolságot) nagyon sokszor megmérünk és feltételezzük, hogy
azok durva és szabályos hibáktól mentesek, akkor is azt tapasztaljuk, hogy a méréseink eltérnek egymástól, de bizonyos matematikai jellegzetességet is mutatnak. Ezeket a hibákat véletlenjellegű hibának nevezzük.
A véletlen jellegű mennységek (valószínűségi változók) matematika tulajdonságaival a valószínűség számítás, becslésükkel a matematikai statisztika foglalkozik. A geodéziában felmerülő problémák is jelentősen hozzájárultak ezeknek a tudományterületeknek a fejlődéséhez.
A központi határeloszlás tétel kimondja, hogy nagyszámú, független valószínűségi változó
összege normális eloszlást követ, ha az egyes valószínűségi változók elég kicsik az összeghez
képest. Az összeg akkor is normális eloszlású, ha az összetevők más eloszlást követnek.
Mivel a geodéziai méréseink eredményeit számos, többé-kevésbe ismeretlen, külső hatás befolyásolja, ezért a mérések matematikai feldolgozásánál legtöbbször a normális eloszlásra
vonatkozó feltételezést alkalmazhatjuk. A normális eloszlás sűrűség függvénye:
ϕ (u) =

⎛ (u − U )2
⋅ exp ⎜ −
2
⎜
σ⋅ 2⋅π
2⋅σ
⎝
1

⎞
⎟,
⎟
⎠

amely két paraméterrel, az U várható értékkel és a σ szórással (varianciával) jellemezhető. A
függvényt a 3.10. ábrán mutatjuk be, amelyet Gauss-, vagy harang-görbének is neveznek.
Annak a valószínűsége, hogy az u mérésünk az u1 és u2 értékek közé esik, azonos a görbének
az u1 és u2 szakasz feletti területével. (Az u tengely feletti terület egységnyi.) Az ábráról leolvasható, hogy a méréseink a várható érték körül sűrűsödnek. Annak a valószínűsége, hogy
mérésünk az U±σ tartományba esik 0.6827 (68%), az U±2σ tartományban 0.9545 (95%) és az
U±3σ tartományban 0.9973 (∼100%) a valószínűség. Annak ellenére, hogy a görbe végtelen
nagy hibákat is ismer, a 3σ értéken kívül gyakorlatilag durva hibákról beszélhetünk.

ϕ (u)

U-σ

U

U+σ

ui

u

3.10 ábra. A normális eloszlás sűrűség függvénye
Több együttes normális eloszlású valószínűségi változó esetében a várható értékeket egy vektor ( u ),a szórásokat egy varianciai-kovariancia mátrix ( M ) segítségével általánosíthatjuk. A
2

M mátrix főátló elemei, az un. varianciák m i,i = σ i , a főátlón kívüli elemek, az un. kovarianciák, amelyek az m i, j = m j,i = c ij ⋅ σ i ⋅ σ j összefüggéssel adhatók meg, ahol cij a két változó közötti korreláció (összefüggés) mértéke.
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A geodéziában a variancia becsült értékét általában középhibának nevezik, amelynek a négyzete fordítottan arányos a pontossággal. Minél pontosabb a mérés annál kisebb a középhiba,
ezért bevezették a súly fogalmát, amely már egyenesen arányos a pontossággal:

pi =

σ 02
σ i2

és

P = σ 02 ⋅ M −1

,

ahol σ 0 a súlyegység középhibája dimenzió nélküli, tetszőlegesen felvehető konstans érték és
a -1 kitevő az inverz (reciprok) mátrixot jelenti. Nagyon gyakran azonban nem ismerjük kellő
pontossággal a méréseinket, ekkor közvetlenül a p súlyokat vehetjük fel. Azonos súlyú és
független (c=0) mérések esetén a P súlymátrix egység mátrixá fajul. Ha olyan független méréseket dolgozunk fel, ahol a mérések pontossága arányos a távolsággal, a súlymátrix főátlójába ezeket a távolságokat írhatjuk be.
A mérések szabatos kiegyenlítése az u = f ( X ) közvetítő egyenlet segítségével történik, ahol u
a mérések vektora, X az ismeretlenek vektora és f(.) a két mennyiség közötti függvénykapcsolat. A geodéziában a mérések száma mindig nagyobb az ismeretlenek számánál, amit fölös
(nem fölösleges) méréseknek nevezünk. A fölös mérések teszik lehetővé a mérések ellentmondásainak, a hibáinak a vizsgálatát.
A ellentmondások kezelésére a mérésekhez javításokat rendelünk. Ha a függvénykapcsolat
nem lineáris, akkor azt az előzetes ismeretlenek helyén elsőfokú Taylor-sorba fejtjük, és az
előzetes ismeretlenekhez rendelt differenciális változások lesznek a keresett ismeretlenek.
u + v = f ( X 0 + x)

A sorba fejtett alak mátrixos jelöléssel a
v = A⋅ x − l

alakba irható, ahol az A mátrix i,j elemei az
∂ f (X )
ai , j = i 0 differenciállal számíthatók (az i-edik mérés függvénykapcsolatának j-edik
∂Xj
változó szerinti differenciálja) és l = u − f ( X 0 ) a mért és az előzetes értékekből számított
ellentmondások vektora.
A maximális valószínűség elve alapján bizonyítható, hogy normális eloszlású mérések esetében a legkedvezőbb eredményt a legkisebb négyzetek elve szerinti becslés adja, amely a

v t P v = minium
feltétel alapján a következő megoldáshoz vezet:

xˆ = ( A t P A) −1 ( A t P l )

vˆ = A xˆ − l

,

vˆ t P vˆ
f

,

σˆ 02 =

,

M xˆ = σˆ 02 ( A t P A) −1 ,
ahol a t index a traszponált mátrixot és f a fölös mérések számát jelöli (mérések száma mínusz
a független ismeretlenek száma).
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Vizsgáljuk meg azt a gyakori esetet, amikor egy mennyiséget hasonló körülmények között,
egymástól függetlenül többször is megmérünk, és keressük a mérések várható értéket, mint az
egyetlen ismeretlen mennyiséget. Az összefüggés most lineáris ezért a kezdő értéket nullának
választhatjuk, tehát
v = A ⋅U − u ,

⎡1⎤
⎡1
⎢1⎥
⎢0
⎢
⎥
ahol A =
, P=⎢
⎢M⎥
⎢M
⎢⎥
⎢
⎣1⎦
⎣0

0 L 0⎤
⎡ p1
⎢0
⎥
1 L 0⎥
, ha azonos súlyú és P = ⎢
⎢M
M O 0⎥
⎢
⎥
0 0 1⎦
⎣0

0 L
p2 L
M

O

0

0

0⎤
0 ⎥⎥
,
0⎥
⎥
pn ⎦

ha a mérések eltérő súlyúak. A megoldás közvetlenül is feliható, ahol n a mérésék száma:
uˆ =

∑u

û =

i

n

i

vˆi = uˆ − ui

∑ vˆ

2
i

σ̂ 02 =

(n - 1)

M uˆ = σ̂ =
2
uˆ

i

i

vˆi = uˆ − ui

σ̂ 02 =

∑ p ⋅u
∑p

∑ vˆ

2
i

n(n - 1)

egységnyi súlyú mérések

∑ p vˆ

M uˆ = σ̂ u2ˆ =

2
i i

(n - 1)

∑ p vˆ
(n - 1)∑ p
2
i i

i

eltérő súlyú mérések

Az egy ismeretlenre végzett méréseknél tehát az átlag (vagy a súlyozott átlag) a legkisebb
négyzetek szerinti várható értéket jelenti, amely elméletileg csak normális eloszlású mérési
hibák esetében alkalmazható.
A gyakorlatban a szabatos kiegyenlítések helyett nagyon sokszor csak közelítő megoldásokat
alkalmazunk, amelyek azonban mindig összhangban vannak a kiegyenlítés elméletével.
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3.3.

A hagyományos geodézia mérőeszközei

A geodézia fejlődése soron számos egyszerű és modern berendezést fejlesztettek ki, amelyek
önmagukban is zseniális műszaki alkotásoknak tekinthetők. A következő részekben azonban
csak néhány, ma is rendszeresen használt eszköz elvét és használatát mutatjuk be a technikai
megoldások részletes ismertetése nélkül.
3.3.1.

Egyszerű mérőeszközök

A napjainkban is használ egyszerű geodéziai eszközök az acél mérőszalagok, az égésszámú
szalagfekvések jelölését és számlálását megkönnyítő jelzőszögek, a csíkozott kitűző rudak, a
felállításukat elősegítő vaslábak, továbbá a derékszögű kettős prizmák és prizmabotok.
A derékszögű prizma elvét a 3.11. ábrán mutatjuk be. A derékszögű prizma átfogóján elhelyezett tükör segítségével az egyik befogóra eső fénynyaláb a kettős törést és kettős tükröződést követően a beérkező jelre merőlegesen lép ki a prizma másik átfogóján.

3.11. ábra. A derékszögű prizma elve
Ha két derékszögű prizmát egymáshoz képest úgy helyezünk el, hogy a kilépő átfogók részben egymás fölött helyezkedjenek el, és a két rész között egy kis rést is hagyunk, akkor egy
kettősprizmát kapunk. A kettősprizma használatát a 3.12. ábrán mutatjuk be.
C

B
C
A

T

rés

B
A

3.12. ábra. A kettős szögprizma használata
Az A és B ismert koordinátájú felmérési alapponton és a bemérendő C ponton állítsunk fel
függőlegesen kitűző rudakat. Az A és B pontok között mozogjunk előre-hátra, úgy hogy a két
rúd képe a két prizmán egy egyenesbe essen. Ezt követően mozogjunk úgy jobbra-balra, hogy
mindhárom rúd képe (a résen keresztül látszó is) egy egyenesbe essen. Ekkor a prizmabot
hegye kijelöli a C pont un. talppontját (T). Az a AT és TC távolságok szalaggal mérhetők,
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amelyek derékszögű rendszert alkotnak. Ha a C pont pl. egy jól látszó épületsarok, akkor ott
kitűző rúdra sincs szükség.
Kitűzés esetében fordítva járunk el. Mérőszalaggal kijelöljük az AT távolságot, felállunk a T
ponton és beforgatjuk a kettősprizmát az AB egyenesbe, a résen keresztül beintjük a C rudat,
végül felmérjük a TC távolságot. Ezek a műveletek egyetlen prizmával is elvégezhetők. Ekkor az AB szakaszon kívül kell állnunk, és akkor vagyunk az egyenesben, ha a két rúd képe
fedi egymást.
A bemutatott módszereket derékszögű mérésnek, illetve kitűzésnek nevezzük. Alkalmazásuk
előtt a mérőszalagokat kalibráló laboratóriumban kell ellenőriztetni.
3.3.2.

Teodolitok és szintezőműszerek

A vízszintes és magassági szögek mérésére használt műszereket teodolitoknak nevezzük, a
teodolitok vázlatos felépítését a 3.13. ábrán mutatjuk be.
Alhidádé
Magassági kör
Távcső
Fekvőtengely

Műszertalp
Műszertörzs

Oszlop

Vízszintes kör

Leolvasó berendezés

Állótengely perselye

Alhidádé libella

Központosító talp

Állótengely

Kényszerközpontosító

Szelencés libella

Talpcsavar
Talplemez
3.13. ábra. A teodolitok vázlatos felépítése
A teodolit két fő részből, a mozdulatlan műszertalpból és az elforgatható alhidádéból áll.
A műszertalp az állótengely perselyéből, a hozzá kapcsolódó vízszintes körből, a három talpcsavarból és a talplemezből áll. A talplemezben lévő tengelyközpontos menet segítségével a
műszer pilléradapterhez, vagy műszerállványhoz kapcsolható. Az álló részhez többnyire szelencés libella is tartozik.
Az alhidádé két oszlopa az állótengely körül elforgatható. Az oszlopok egy fekvő tengelyt
hordoznak, amelyhez egy távcső és egy magassági kör tartozik. Amíg a távcső a fekvő tengely mentén forgatható a magassági kör mozdulatlanul marad. Az alhidádé további tartozékai
a szelencés libellánál pontosabb alhidádé, vagy csöves libella, továbbá a vízszintes és magassági kör szögleolvasó berendezései.
Az álló- és fekvőtengely körüli forgatás két kötőcsavarral blokkolható, két további paránycsavar a pontos irányzáshoz szükséges kis forgatást teszi lehetővé. Pontosabb berendezéseknél a
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vízszintes kör az állótengely körül önállóan is elforgatható, és a magassági kör nulla osztása
egy indexlibellával, vagy automatikus felfüggesztés segítségével (kompenzátor), pontosabban
beállítható a vízszintes, illetve a függőleges helyzetbe.
A távcső feladata egy parallaxis csavar segítségével az irányzott tárgy képének a szálkereszt
síkjában történő leképezése. A szálkereszt éles leképezését egy okulár csavar teszi lehetővé. A
távcsőben lévő szálkereszt, amely a távcső tengelyét jelöli ki, teszi lehetővé a bemérendő pont
vízszintes és magassági értelmű irányzást. A függőleges szálon gyakran két további távmérőszál is található (3.3.3 fejezet).
A szögmérés mindig pontráállással kezdődik. A változtatható lábhosszúságú műszerállványt
(tripódot) közel vízszintes fejezettel a pont fölé helyezzük, amit legkönnyebben egy függő
(vagy optikai vetítő) és a szelencés libella segítségével, továbbá a láb hosszának változtatásával tehetünk meg. Ha a vetítőnk a pont közelébe mutat, a lábakat tapossuk be, és az állótengelyt az alhidádé libella segítségével hozzuk függőleges helyzetbe. Ellenőrizzük a pontra állást, a műszer az állványfejezeten kismértékben elcsúsztatható. (A függővel és az optikai vetítővel történő pontráállás részletesen megtalálható Bácsatyai Geodézia I. jegyzetében.)
Az állótengely függőlegesítéséhez az alhidádét forgassuk el úgy, hogy az alhidádé libella tengelye párhuzamos legyen két talpcsavar irányával, amit első főiránynak nevezünk. A két talpcsavar ellentétes forgatásával (befele vagy kifele) hozzuk középre a libella buborékát. Forgassuk el derékszögben az alhidádét, amit második főiránynak nevezünk, és most csak a harmadik csavar segítségével hozzuk középre a buborékot (3.14. ábra). Az iránysorozatok mérését
(a magassági és vízszintes szögek leolvasását) mindig két távcsőállásban, fordított sorrendben
kell elvégezni. Első távcsőállásnak nevezzük azt a helyzetet, amikor a magassági kör, a távcső
okulárja felöl nézve, a baloldalon helyezkedik el. A második távcsőállás a távcső áthajtásával
és az alhidádé átforgatásával érhető el, a magassági kör ekkor a jobb oldalon található.
II. főirány
alhidádé
talplemez
alhidádé libella
talpcsavar
I. főirány

3.14. ábra. Az állótengely függőlegesítése
A két leggyakoribb szögleolvasó berendezést, az optikai mikrométeres és koincidenciás berendezést a 3.15. ábrán mutatjuk be.
Az ábrán látható optikai mikrométer a körök főbeosztását (egy fok) hatvan részre osztja, így
tized perc, azaz 6 másodperc becsülhető. A kettős szálat a mikrométer forgatásával ráállítottuk a 112 fok vízszintes értékre (ez a főleolvasás), a mikrométerről 27,3 perc, azaz 27 perc 16
másodperc olvasható le (összesen 112-27-16).
A koincidenciás leolvasásnál a kör két 180 fokkal ellentétes képét vetítik össze. A leolvasást
tehát a pontosan 180 fokkal eltérő értékek jelölik ki. A leolvasás megkönnyítéséhez a két kép
egymással elkentetésen elmozdítható úgy, hogy a főbeosztások képei egybe essenek (az ábrának megfelelő helyzet). A mikrométer most csak a főbeosztás felét osztja további részekre. Az
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ábrán a 180 fokkal eltérő főleolvasás tehát 177 fok 50 perc (itt a két főbeosztás képzeletbeli
felezője), a mellékleolvasás 7 perc 16.5 másodperc (összesen 177-57-16.5). A két különböző
leolvasó berendezés két pontossági kategóriát a 6 és 1 másodperces teodolitot is jellemzi.

3.15. ábra. Optikai mikrométeres (balra) és koincidenciás (jobbra) leolvasó berendezések.
Két távcsőállásban is a vízszintes kör 180 fokkal eltérő részein olvasunk le, ezért a mért értéket az első távcsőállás fok, valamint az első és második távcsőállás perc és másodperc értékeinek az átlagaként határozzuk meg, amennyiben az eltérés még a megengedhető értéken belül
marad.
A magassági kör két leolvasásánál a szögek összegének 360 foknak kellene lennie. Amennyiben ez az eltérés még megengedhető nagyságú, akkor ennek az eltérésnek a felével korrigált
első távcsőleolvasás lesz a mért érték. Ha a magassági kör nulla értéke a zenitirányban helyezkedik el zenitszöget, ha a vízszintes irányban, akkor magassági szöget mérünk.
Elméletileg az álló-, a fekvő- és a távcsőtengelynek egy pontban metsző, és páronként (állóés fekvőtengely, fekvő- és távcsőtengely) merőleges rendszert kellene alkotnia. Az eltérésből
származó különböző hibák (fekvő tengely ferdesége és külpontossága, kollimáció hiba, indexhiba stb.) a két távcsőállás átlagából kiesnek. Az állótengely és az alhidádé libella tengelyének a merőlegestől való eltérése ugyan nem ejthető ki, de a libella normálpontja a
pontraállás során meghatározható (Bácsatyai Geodézia I.), ezt azonban csak gyakorlott mérnököknek javasoljuk, mert ennek nagy értéke durva külső behatásra utal. A teodolitokat ezért
célszerű műszerkalibráló laboratóriumokban rendszeresen ellenőriztetni és beszabályoztatni.
Az irányzandó pontokon elhelyezhetünk kitűző rudakat, vagy a pontosabb irányzást biztosító
jeltárcsákat (3.16. ábra), amelyek a műszerrel azonos talpba helyezhetők, és a felállításuk is a
műszerével azonos módon történik. A templom- és mérőtornyok irányzandó elemeit a pontleírások tartalmazzák.

3.16. ábra. Különböző jeltárcsa típusok
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Két pont magasságkülönbségének pontos meghatározásához szintezőműszereket használnak,
elvi felépítésüket a 3.17. ábrán mutatjuk be.
v
Libella tengely

Szintező libella
irányvonal
h

Szintező csavar

Szelencés libella
talpcsavarok
v

3.17. ábra. A geometriai szintezőműszer elvi felépítése.
A szintezőműszereknél nincs szükség szögbeosztásos körökre, következésképpen leolvasó
berendezésekre sem. A távcsövet nem kell átforgatni, ezért a teodolitokra jellemző alhidádé
oszlopok is fölöslegessé váltak. A három tengely továbbra is megmarad, de a fekvő tengely
körül, csak kis elforgatásra van szükség a távcső tengelyének vízszintesre állításához, amely
történhet az ábrán látható szintező csavar és szintező libella, vagy automatikus felfüggesztés
(kompenzátor) segítségével. Mind a két esetben először a szelencés libellával kell közelítőleg
vízszintesre állítani a fekvő tengelyt. A szintező libella pontos középre állítása történhet a
buborék végek képének összevetítésével és koincidenciájával is (3.1.8 ábra).

koincidencia előtt

koincidencia után

3.18. ábra. A szintező libella középre állítása
Szintezéskor egy függőlegesre állított osztásos léc az un. szintezőléc képén olvassuk le a vízszintes szálkereszt (és a távmérő szálak) helyzetét (3.1.9 ábra).

3.19. ábra. Leolvasás a szintező lécen.
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Egyszerűbb berendezéseknél a milliméterértékek becsülhetők, szabatos műszereknél optikai
mikrométerrel megirányozhatjuk a léc főosztását és az eltolás pontosan mérhető.
A távcső az álló tengely körül kézzel elforgatható, a pontos irányzást paránycsavar segíti.
Néhány szintezőléc típust a 3.20. ábrán, néhány szintezősarut a 3.21 ábrán mutatunk be. Szintező sarut akkor használunk, ha két pont közötti méréshez több műszerállásra van szükségünk
(3.5.1 fejezet).

3.20. ábra. Néhány szintezőléc típus

3.21. ábra. Néhány szintezősaru
A szintező műszert is tripódra helyezzük, de itt nem kell vízszintes értelemben pontra állnunk.
Ha két szintező léctől egyenlő távolságra állunk fel, akkor a földgörbületből és a fény görbült
terjedéséből (a refrakcióból), továbbá az irányvonal ferdeségéből származó (∆) értékek is azonosnak tekinthetők, ezért a hátra mínusz előre leolvasás különbsége a két ponton átmenő
szintfelület magasságkülönbségének tekinthető (3.22. ábra).
léc előre
léc hátra

lh

műszersík

∆

∆

le

Q
mQ

P
tengerszint

mQ - mP = lh - le

3.22. ábra. A geometriai szintezés alapelve

mP
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A modern digitális szintezőműszereknél kódlécet alkalmaznak, és a léc képét CCD érzékelővel regisztrálják. A kódléc ismert távolságú osztásainak és a rögzített képének az összehasonlításával (fokozatos eltolással és a méretarány változtatással) meghatározható a lécleolvasás és
a léc távolsága is. A beépített mérőprogram mérési sorozatok feldolgozását is elvégezheti.
A szintezés esetében is a műszereket és a léceket kalibráló laboratóriumban célszerű ellenőriztetni és a helyes működésükről a mérések előtt meggyőződni.
3.3.3.

Távmérők és mérőállomások

Az egyszerű geodéziai eszközöknél a távolságokat mérőszalagokkal mérjük. A teodolitoknál
és a szintező műszereknél már megemlítettük a távmérő szálakat, amelyeket Reichenbach-féle
távmérő szálnak is neveznek. Az optikai távmérés alapelvét a 3.23 ábrán mutatjuk be, amelynek az optikai megvalósítása azonban lényegesen bonyolultabb.

f

b

vízszintes
irányvonal

ε

z

d

3.23 ábra. Az optikai távmérés alapelve.
Az ábráról leolvasható

f
b/2 z/2
=
= tg (ε / 2) összefüggésből a távolság a d = b = b ⋅ c
d
f
z

összefüggéssel határozható meg, ahol z a távmérő szálak távolsága a szálkereszt síkjában, f az
optikairendszer eredő fókusztávolsága, ε a távmérőszög és b a távmérőszálak között leolvasott
léchossz (bázis). A műszer állandókat általában úgy választják meg, hogy a c szorzóállandó
100 legyen, azaz 1 cm léchossznak 1 m távolság feleljen meg.
A hagyományos szintezésnél ezen az elven történik a léctávolságok mérése. A teodolitok esetében az irányvonal általában nem vízszintes, ekkor a 3.24 ábrának megfelelően határozható
meg a távolság és a magasságkülönbség is.

df

l

dv
h

3.24 ábra. Az optikai távmérés alapelve a teodolitok esetében
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Az ábráról leolvasható összefüggések:
b' ≅ b cos α

,

d f = c ⋅ b ⋅ cos α

,

d v = c ⋅ b ⋅ cos 2 α

,

ahol b a függőleges lécre vonatkozó bázis, b’ az irányvonalra merőleges bázis, df a ferde és
dv a vízszintes távolság. Az ábra alapján a magasságkülönbség is meghatározható:
∆m = c ⋅ b ⋅ cos α ⋅ sin α + h − l

,

ahol h a műszerállás magassága, l az irányvonalhoz tartozó lécleolvasás.
Azért, hogy a szögfüggvényeket ne kelljen kiszámolni, szerkesztettek olyan diagramköröket,
amelyek a ( c ⋅ cos 2 α ) és a ( c ⋅ cos α ⋅ sin α ) görbék ábrázolják. Ezek a körök úgy fordulnak
el, hogy mindig a magassági szögnek megfelelő pontjuk metssze az álló szálkeresztet, így a
távolság és a magasság görbéhez is a 100 szorzó tartozik (3.25. ábra). Ha a magassági görbéhez ettől eltérő szorzó tartozik, azt a képmezőben jelzik. Ezeket a berendezéséket redukáló,
vagy diagram tachimétereknek (eredeti jelentése gyorsmérő) is nevezik.
z
magasságmérő diagram

z m = z ⋅ cos α ⋅ sin α

z d = z ⋅ cos 2 α

z mi

távolságmérő diagram

z di

+α

-α
-αi

alapszál

3.25. ábra. A diagramtachiméter alapelve
A redukáló tachiméterekhez olyan speciális mérőléceket is készítettek, ahol a nulla osztás a
léc aljától egy átlagos műszerállás magasságának megfelelően kezdődik, és a műszer alapszálával a nulla osztást kell megirányozni. Ekkor a leolvasott magasságkülönbséget csak a műszerállás és az alapszál eltérésével kell korrigálni.
Nagyobb távolságok gyors és pontos méréséhez különféle elven működő elektronikus távmérőket fejlesztettek ki. Az elektrooptikai távmérőknél a nulla fázisszögben kibocsátott hullám,
a prizmáról visszaverődve ismét bejut a műszerbe, ahol a beérkezés fázisa megmérhető, de a
kétszeres úton az egész hullámok száma azonban ismeretlen marad. Ha több mérő hullámon
mérünk és a mérőhullámok hossza visszavezethető az alaphullám hosszára, akkor a hullámhosszak és a beérkezések fázisaiból a távolság kiegyenlítéssel meghatározható (a egészhullámok száma és a távolság a két ismeretlen).
Az elektrooptikai hullámok a légkörben a légnyomás, a hőmérséklet és a páratartalom függvényében a fénysebességtől eltérő sebességgel terjednek, amit refrakciónak nevezünk. Ezt a
hatást mindig korrekcióként kell figyelembe venni. A refrakció hatására nem csak a sebesség
eltérő, de a terjedés is görbült út mentén történik, amit a magasságmeghatározásánál a 3.26
ábrának megfelelően kell figyelembe venni. A magasság a
mQ = mP + h − l + d f ⋅ sin α + ∆ g − ∆ r
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összefüggéssel számolható, ahol h a műszermagasság, l a jelmagasság, df a mért ferdetávolság, ∆g a föd- é ∆r a refrakciós görbület. Ezt a módszert trigonometriai magasságmérésnek is
nevezik.
∆r

df

df sin α

l

α

mQ

Q

∆g
szintfelület

h
P

h
mP
dv = df cos α
mQ = mP + h - l + df sin α + ∆g - ∆r

3.26. ábra. A trigonometriai magasságmérés alapösszefüggései
2
2
2
A föld- és a refrakciós görbület a ∆ g − ∆ r = d v − d v = (1 − k ) d v közelítő összefüggéssel
2 R 2r
2R
számolható, ahol R a föld sugara (6 372 000 m), r a refrakciós görbületi sugár és a k=R/r hányados tapasztalati konstans (∼0.13).
Ha feltételezzük, hogy a refrakciós görbület nem változik az oda-vissza végzett méréseknél
(P-ről Q-ra és Q-ról P-re), akkor a kétféle görbület azonos nagyságban, de ellentétes előjellel
jelentkezik. Ezért a mért magasságkülönbségek abszolút értékének átlagából ezek a görbületi
hatások kiesnek, tehát korrekcióként sem szükséges kiszámítani őket.
Az elektrooptikai távmérővel ellátott teodolitokat elektronikus tachimétereknek is nevezték. A
távmérések ezeknél a műszereknél már digitális, automatizált formában történtek.
Azokat a modern, teljesen automatizált berendezéseket, ahol a vízszintes és magassági szögek
mérése is automatikus, digitális módszerrel történik mérőállomásoknak, nevezzük. A vízszintes és magassági körök a fokbeosztás helyett kódoltan tartalmazzák a leolvasáshoz szükséges
információkat, és a mérések során a szükséges korrekciókat is automatikusan végrehajtják. A
berendezéshez számítógép is kapcsolható, ezért a mért vagy feldolgozott adatok kiolvashatók,
illetve digitális (térinformatikai) adatbázisba tölthetők be. A mérnök terepi feladata a műszer
és a prizmák felállítására, a megfelelő mérőprogram kiválasztására, és az irányzás végrehajtására korlátozódik.
Már vannak olyan berendezések is, ahol a műszer egyedül hagyható, és a mérnök a prizma
mellől irányíthatja a mérést, mivel a műszer automatikusan megtalálja a prizmát. A prizma
nélküli mérések a lézer impulzusok visszaverődése alapján határozzák meg a távolságot, ezért
alkalmas mérési program segítségével bizonyos felületek automatikusan is megmérhetők.
A mérőállomások értéke, zárt felépítése és komplex elektronikája miatt fokozottan ajánlott a
berendezések szakszervizben és kalibráló laboratóriumban történő ellenőrzése.
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3.4.

A geodéziai mérések feldolgozása a vetületi síkban

A 2.3. fejezetben bemutattuk, hogy a IV. rendű geodéziai alappontok 1-1.5 km átlagos sűrűségben állnak a rendelkezésünkre, amely azonban nem elég ahhoz, hogy az egyes területek
részletes felmérését, vagy a kitűzési munkákat közvetlenül el tudjuk végezni, ezért az alappontokat tovább kell sűríteni. A munkák során kővel állandósított pontok V. rendű alappontonként kerülhetnek be a területileg illetékes földhivatalok nyilvántartásába. Gyakran a pontokat azonban csak ideiglenes jelleggel, pl. cövekkel jelölik meg. Ezeket a pontokat felmérési
alappontoknak nevezzük.
A következő részben azokat a geometriai ismereteket foglaljuk össze, amellyel a hagyományos geodéziai eszközök méréseire támaszkodva, a felmérési alappontok sűrítését és a részletpontok vízszintes koordinátáinak a meghatározását hajthatjuk végre.
3.4.1.

A geodéziai főfeladatok és az iránysorozatok tájékozása

A vetületi síkban a PQ pontok irányának a vetületi +x tengely irányával, az óra járásának
megfelelően, bezárt szögét irányszögnek nevezzük. (Az irányszög analóg fogalom a szintfelületen értelmezett csillagászati- és a forgási ellipszoidon értelmezett ellipszoidi azimuttal.)
Ha ismerjük a δ PQ irányszöget, a d PQ vetületi távolságot és a P pont vetületi koordinátát, akkor a Q pont koordinátái a 3.27 ábra alapján a következőképpen számíthatók:
y Q = y P + d PQ ⋅ sinδ PQ
xQ = x P + d PQ ⋅ cosδ PQ

.

Ezt a feladatot a geodézia első főfeladatának nevezzük.
+x

∆yPQ

yP

∆xPQ δPQ
α

yP

P

dPQ α

Q

δQP

xQ

xP

+y

3.27 ábra. A geodézia főfeladatai a vetületi síkban
Az inverz feladatot második főfeladatnak nevezzük, ahol a koordináták segítségével az irányszöget és a távolságot kell meghatároznunk. A 3.27 ábra alapján a P-ről a Q pontra menő
irányszög:

δ PQ = α , ahol α = arctan
d PQ =

(y

xQ − xP

= arctan

∆ yPQ
∆ xPQ

2
2
− yP ) + (xQ − xP ) = ∆ yQP
+ ∆ xQP
2

Q

yQ − y P

2

,
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Az α segédszöget a koordinátakülönbségek abszolút értékéből határozzuk meg, ezért a segédszög és a különböző trénegyedre vonatkozó irányszögek kapcsolatát a különbségek előjele
határozza meg:
térnegyed

I

II

III

IV

∆x - előjele

+

_

_

+

∆y - előjele

+

+

_

_

irányszög

α

1800-α

1800+α

3600-α

A különbséget mindig a kezdőpont (P) koordinátáinak kivonásával kell előállítani. Ellentétes
irányú számításnál (Q-ról P-re) az irányszögek 1800 eltérést mutatnak (az előjelek felcserélődnek).
Ha egy teodolittal (vagy mérő állomással) felállunk egy ismert alapponton, és iránysorozatokat mérünk ismert és új pontokra, az iránysorozatot tájékoznunk kell, mivel a vízszintes kör
nulla osztás értéke általában nem mutat a vetületi északi irányba.
A 3.28. ábrának megfelelően a P ponton megmértük az ismert A és az új Q pontra menő I PA
és I PQ .irányértékeket. Az ismert pontok koordinátái alapján kiszámítható a δ PA irányszög is.
′ = z + I PQ mennyiséget tájékozott irányérA z = δ PA − I PA értéket tájékozási szögnek, a δ PQ
téknek nevezzük. Mivel ezek a mennyiségek mérési eredményeket is tartalmaznak nevükben
is megkülönböztetjük őket az irányszögektől.

+x

A

vízszintes kör 0 osztása

z
IPQ

δPQ'

P δPA

Q

IPA

+y
3.28 ábra. A mérési sorozat tájékozása

Több ismert tájékozó irány esetében több tájékozási szöget is határozhatunk meg, amelynek
az egyszerű, vagy súlyozott középértékét (3.2 fejezet) használjuk fel az új irányok tájékozásához. Súlyként az irányok távolságát használják, mivel a távolabbi pontok esetén kisebb az
irányzás hibáinak a hatása.
3.4.2.

Az egyszerű pontmeghatározás módszerei

Ebben a fejezetben azokat az egyszerű módszereket mutatjuk be, ahol az új felmérési alappont
két koordinátájának a meghatározásához két mennyiséget kell megmérnünk. A fölös mérések
elve azonban itt sem sérül, ha a mérendő mennyiségeket többször megmérjük (pl. több tájé-
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kozó irányt mérünk). Kettőnél több mért mennyiség esetében (közelítő) kiegyenlítést kell alkalmazni. A mérőállomások ezeket a módszereket általában alapestként tartalmazzák, és a
számításokat már a terepen elvégzik.
Poláris pontmeghatározás

Az iránysorozatok tájékozása és az első geodéziai főfeladat lehetővé teszi az új pontok koordinátáinak a meghatározását is, ha a pontok távolságát is megmértük és az irányszöget a tájékozott irányértékkel helyettesítjük. A poláris pontmeghatározást többnyire részletmérésre
használják, ahol egy állásponton számos részletpontot is megmérnek. A részletpontok magasságát trigonometria magasságméréssel határozhatjuk meg (3.3.3 fejezet).
Előmetszés

Ennél a módszernél a 3.29 ábrának megfelelően két ismert alapponton állunk fel (A,B), és
tetszőlegesen választott tájékozó irányok segítségével levezetjük az új pontra (P) menő tájé′ és δ BP
′ ).
kozott irány értékeket ( δ AP
+x
P
γ

δ’BP

δ’AP

β
α

dAB

B

A
+y

3.29 ábra. Az előmetszés geometriája.

Az előmetszés könnyen visszavezethető a poláris pontmeghatározásra, mivel a második geodéziai főfeladat alapján az AB irányszöge és távolsága is kiszámítható, ennek megfelelően:
′ , β = δ BA − δ BP
′ és γ = 180 0 − (α + β ) .
α = δ AB − δ AP

A szinusz tétel alapján d AP = d AB

sin β
sin γ

és d BP = d AB

sin α
.
sin γ

Számítástechnikailag egyszerűbb megoldást kapunk, ha a második geodéziai főfeladat alapján
y − yA
y − yB
′ = P
′ = P
és tg δ BP
egyenletek alapján határozzuk meg a két
felírható tg δ AP
xP − x A
x P − x AB
ismeretlent (levezetés nélkül):
xP = x A +

′
( y B − y A ) − ( x B − x A ) ⋅ tgδ BP
′ − tgδ BP
′
tgδ AP

′
y P = y A + ( x P − x A ) ⋅ tgδ AP
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Az előmetszésnél mindig arra kell törekedni, hogy a γ szög közel derékszögű legyen, ugyanis
ekkor a legkisebb a mérési hibák kedvezőtlen hatása.
Oldalmetszés

Ennél a módszernél a 3.30 ábrának megfelelően az egyik ismert alappont helyett az új ponton
állunk fel, és mind a két ismert pontra végzünk iránymérést. A megoldás könnyen visszavezethető az előmetszésre, mivel itt közvetlenül a γ szöget mérjük meg.
a vízszintes kör 0 osztása

+x
IPB

P

IPA

γ
δ’AP

β
α

B

dAB

A
+y
3.30 ábra. Az oldalmetszés geometriája
′ = δ BA + β összefüggésekkel rendelA γ = I PA − I PB , β = 180 0 − (α + γ ) és a δ BP
kezésünkre állnak az előmetszéshez szükséges tájékozott irányértékek.

Hátrametszés

A hátrametszésnek számos megoldása ismert. A 3.31. ábrán a Sossna-féle megoldást ismertetjük. Az új ponton (P) állunk fel, ahol iránysorozatot mérünk három ismert pontra (ABC). A
három irányból két törésszöget számíthattuk ki (α,β).
+x
C

yC-yB

yS2-yC

xC-xB
dBC

B

yB-yA

d CS2

O2
xB-xA

xC -xS2

β

dAB

A .

O1
α

d AS1

xA-xS1

S2

α
yS1-yA

β
P

S1

+y

3.31 ábra. A hátrametszés Sossna-féle megoldása
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A megoldáshoz két tételt kell ismernünk a látószögek tételét és a Thales-tételt. (Az előbbi
szerint azon pontok halmaza a síkban, melyből agy adott AB szakasz adott szögben látszik,
két szimmetrikus körív. Az AB szakasz a körívek közös húrja, az A és B nem tartozik a pontok halmazába. A Thales-tétel szerint a derékszögű háromszög derékszögű csúcspontjainak a
halmaza a síkban az átmérő fölé rajzolt kör, kivéve az átfogó végpontjait.)
A 3.31. ábrán azokat az α és β szögekhez tartozó köríveket rajzoltuk fel, amelyek átmennek a
P ponton. Állítsunk merőlegest az A pontban az AB szakaszra és a C pontban a CB szakaszra,
amelyek kimetszik az S1 és S2 segédpontokat. A Thales-tétel alapján könnyen belátható, hogy
a P pont az S1S2 szakaszon helyezkedik el. A sraffozott derékszögű háromszögek páronként
hasonlóak, ezért az oldalaik között a következő arányosságok írhatók fel:
d AS1

=

d AB

yS1 − y A
xB − xA

=

xA − xS1
yB − yA

d CS2

= ctgα

d BC

yS 2 − y C

=

xC − x B

=

xC − xS2
yC − y B

= ctgβ

ahonnan
yS1 = y A + ( x B − x A ) ⋅ ctg α

yS2 = y C + ( xC − x B ) ⋅ ctg β

xS1 = x A − ( y B − y A ) ⋅ ctg α

xS2 = xC − ( y C − y B ) ⋅ ctg β

A feladatot ezzel visszavezettük az előmetszésre, mivel
′ − α , δ PC
′ = δ PB
′ = δ PB
′ + β és az előmetszéshez szükséges szögek:
′ = δ S S + 90 0 , δ PA
δ PB
2 1

′ = δ PB
′ + 180 0 , δ AP
′ = δ PA
′ + 180 0 és δ CP
′ = δ PC
′ + 180 0 .
δ BP
Ívmetszés

Az ívmetszésnél szintén az új ponton (P) állunk fel és megmérjük két ismert pont (A,B) távolságát (3.32 ábra).
+x
P
dPB

δ’BP

δ’AP

dPA
α

β

dAB

B

A
+y
3.32 ábra. Az ívmetszés geometriája

Az A,B pontok koordinátáiból számítható a dAB távolság és a δ BA és δ AB irányszögek. A cosinus tétel alapján:
⎛( 2 + 2 )− 2 ⎞
α = arc cos⎜⎜ d PA d AB d PB ⎟⎟
⎝

2 ⋅ d PA ⋅ d AB

⎠

és

⎛( 2 + 2 )− 2 ⎞
β = arc cos⎜⎜ d PB d AB d PA ⎟⎟ , ezért a
⎝

2 ⋅ d PB ⋅ d AB

⎠
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′ = δ AB − α
δ AP

és

′ = δ BA + β
δ BP

összefüggésekkel ismét visszatértünk az előmetszésre.

Szabad álláspont

A mérőállomások elterjedésével megjelent a szabad álláspont fogalma is, amely alatt azokat a
módszereket értjük, amikor felállunk egy ismeretlen ponton, és annyi mérést hajtunk végre,
amellyel az alappontot meghatározhatjuk, majd egyúttal a részletméréseket is végrehajthatjuk.
Ennek megfelelően a hátrametszés és az ívmetszés is szabad álláspont meghatározásnak tekinthető. A 3.33. ábrán bemutatunk még egy módszert, ahol az új ponton (P) két ismert pontra
(A,B) mérünk irányokat (γ a két irány által bezárt szög), és az egyik pont távolságát is megmérjük (dPA). (A másik ponton pl. a templomtoronyban nem tudunk prizmát elhelyezni.)
P
γ
δ’BP

δ’AP

dPA
α

β

dAB

B

A
+y
3.33 ábra. Szabad álláspont

Az A,B pontok koordinátáiból számítható a dAB távolság és a δ BA és δ AB irányszögek.
A sinus tétel alapján:
′ = δ AB − α
δ AP

3.4.3.

és

⎛

⎞
⎟⎟ és α = 180 0 − ( β + γ ) , ezért a
⎠
összefüggésekkel ismét visszatértünk az előmetszésre.

β = arc sin ⎜⎜ sin γ
⎝

′ = δ BA + β
δ BP

d PA
d AB

Sokszögelés

A mérőállomások elterjedésével a (hosszúoldalú) sokszögelés lett az egyik legelterjedtebb
alappontsűrítési módszer, amely lényegében folyamatos poláris pontmeghatározásnak felel
meg, ahol az utolsó lépesben ismert pontra végzünk méréseket, ezért a mérési hibákra vonatkozóan is járulékos információkhoz jutunk.
A két ismert végpontján (kezdőpont K, végpont V) tájékozott sokszögvonalat a 3.34. ábrán
mutatjuk be. A zsúfoltság elkerülése végett a tájékozó irányokat nem tüntettük fel. Több tájékozó irány esetében középtájékozási szöget kell számolnunk. Az ábrán n=3 töréspontot tüntettünk fel. Az n+2 számú φi törésszögeket a haladás irányának megfelelően baloldali törésszögeknek nevezzük.
A K pontról az 1 pontra mutató tájékozott irányérték azonos a nullaindexű törésszöggel:
′ , amely szintén a V
′ = ϕ 0 . A végpontnál a +x irányba mutató törésszög: ϕ n+1 = 360 0 − δ Vn
δ K1
pontról az n pontra mutató tájékozott irányértékből számítható ki.
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+x

φ1

φ0
d1
K

1

d4

d3

d2

φ4

φ3

φ2

3

V

2

+y
3.34 ábra. A két végpontján tájékozott sokszögvonal

A tájékozott irányértékek átvitelének és a sorozatos poláris pontmeghatározásnak a lépései a
következők:
′ = ϕ0
δ K1

x1′ = xK + d1 cos δ K′ 1 = xK + ∆x1

y1′ = y K + d1 sin δ K′ 1 = y K + ∆y1

′ ± 180 0 + ϕ1
δ12′ = δ K1

x′2 = x1′ + d 2 cos δ12′ = x1′ + ∆x2

y 2′ = y1′ + d 2 sin δ 12′ = y1′ + ∆y 2

δ 23′ = δ 12′ ± 1800 + ϕ 2

′ = x2′ + ∆x3
x3′ = x′2 + d 3 cos δ 23

′ = y 2′ + ∆y3
y3′ = y ′21 + d 3 sin δ 23

δ 3v′ = δ 23′ ± 180 0 + ϕ 3

′ = x3′ + ∆x4
xV′ = x3′ + d 4 cos δ 3V

y V′ = y3′ + d 4 sin δ 3′V = y3′ + ∆y 4

′ ± 180 0 + ϕ 4
δ v(′ + x) = δ 3V
≡ 360 0 ≡ 0 0

n +1

x′V = xK + ∑ ∆xi ≡ xV
i =1

n +1

y V′ = y K + ∑ ∆yi ≡ y V
i =1

ahol a ± jel az irány megfordítását jelenti. (Ha a szöghöz hozzáadunk 1800 értéket és nagyobb
lesz a teljes körnél, akkor 3600 értéket kellene kivonni, ez azonban ugyan azt az értéket adja,
mintha 1800 értéket vonnánk ki.) Az utolsó ellenőrző sor a:
⎛ n+1

⎞

⎝ i =0

⎠

δ v(′ + x) = ⎜ ∑ ϕ i ⎟ + i(±)180 0 ≡ 360 0 ≡ 0 0
alakban is irható, ahol i a feltétel teljesüléséhez szükséges egész szám. Amennyiben ez a
szögzáróhiba a megengedett határon belül marad, azt az n+2 törésszög között egyenletesen
szétosztjuk (közelítő kiegyenlítés, egységnyi súlyozás).
Csak a szögzáróhiba szétosztást követően célszerű a poláris pontmeghatározás koordináta
különbségeit is meghatározni, ahol a dx = xV − x′V és a dy = y V − y ′V koordináta záróhibák
alapján számolt d = dx 2 + dy 2 vonalas záróhiba a távmérések hibáihoz kapcsolódik.
Amennyiben a záróiba a megengedett határok között van, a hibákat a távolságokkal arányos
súlyozással (közelítő kiegyenlítés) kell szétosztani az egyes koordináta különbségek között:
dx
dy
v∆xi = d i
és v∆y i = d i
.
∑d
∑d
Amennyiben csak a kezdőponton tudunk tájékozó irányt mérni (3.35 ábra) egyszeresen tájékozott sokszögvonalról beszélünk.
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+x

φ1

φ0
dK1

d3V

d23

d12
1

K

φ3

φ2

3

V

2

+y

3.35 ábra. Egyszeresen tájékozott sokszögvonal.

Ebben az esetben nem tudunk szögzáró hibát számítani, de a feldolgozás további menete azonos a két végpontján tájékozott esettel.
Ha a végpont sem ismert, akkor szabad sokszög vonalról beszélünk, és a folyamatos poláris
pontmeghatározást nem tudjuk ellenőrizni.
Gyakran előfordul, hogy az ismert végpontok egyikén sem tudunk tájékozó irányt mérni, ekkor beillesztett sokszögvonalról beszélünk (3.36 ábra).
+x

dK1

K

φ1
1

φ2
d12

2

d23

φ3
3

+y'

+x'
d3V

V

+y

3.36 ábra. Beillesztett sokszögvonal.

A kezdőpontban felveszünk egy olyan helyi derékszögű koordinátarendszert, melynek +x’
′ = ϕ 0 = 0 0 kezdő tájékozott irányértengelye a K-1 irányba mutat. Ekkor, első lépésben a δ K1
ték felvételével kiszámítjuk a végpont koordinátáit a helyi rendszerben. A K-ról a V-re mutató
irányszögek eltérése a két rendszerben megadja azt a szöget, amellyel a helyi rendszert az
országos rendszerbe tudjuk beforgatni, ekkor a második lépésben a
⎛ yV − y K
⎝ xV − x K

′ = ϕ 0 = arctg⎜⎜
δ K1

⎛ ∆ y′ ⎞
⎞
⎟
⎟⎟ − arctg⎜ ∑
⎜ ∑ ∆x ′ ⎟
⎠
⎝
⎠

szög segítségével visszavezetjük a megoldást az egyszeresen tájékozott sokszögvonal esetére.
Szögzárlati hibát itt sem tudunk számítani, de a vonalas záróhiba a szög és távmérés hibáit is
tartalmazza.
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3.4.4.

Néhány egyszerű feladat

Koordináta transzformációk

Az egyszerű geodéziai eszközökkel mért derékszögű koordináták az A,B alappontok által
definiált helyi derékszögű rendszerre vonatkoznak (a,b).
Az országos rendszerbe történő transzformáció összefüggései a 3.37 ábráról olvashatók le.
Szerkesszünk olyan derékszögű háromszögeket, amelyeknek az átfogói a P pontnak az ábra
szerinti a és b koordinátái, és a befogok az x és az y koordináta tengelyekkel párhuzamosak.
+x

+b
P
b

yA

A

δAB

δAB

+a
B

a

xA

+y

3.37 ábra. Derékszögű transzformáció (ab ⇒ xy)
Ekkor két olyan, hasonló derékszögű háromszöget kapunk, amely tartalmazza a δ AB irányszöget és az átfogójuk is ismert. A keresett összefüggéseket a befogok összegzésével kapjuk:
xP = xA + a ⋅ cos δ AB + b ⋅ sin δ AB
y P = y A + a ⋅ sin δ AB − b ⋅ cos δ AB

Az inverz műveletnél a P pont országos koordinátáiból a derékszögű kitűzéshez szükséges a,b
értékeket keressük. Az összefüggések most a 3.38. ábráról olvashatók le.
+x

+b

+x’
P
+a

x’P
B

δAB
yA

A

y’P

δAB

xA
3.38 ábra. Derékszögű transzformáció (xy ⇒ ab)

+y’
+y
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Toljuk el az országos koordináta rendszert az A kezdőpontra vonatkozó helyi rendszerbe
(x’,y’). Szerkesszünk olyan derékszögű háromszögeket, amelyeknek az átfogói ezek a helyi
koordináták, és a befogók az a,b tengelyekkel párhuzamosak. Most is olyan hasonló háromszögeket kapunk, amelyek tartalmazzák a δ AB irányszöget és az átfogójuk is ismert. A keresett összefüggéseket most is a befogók összegzésével kapjuk:
x′P = xP − xA , y P′ = y P − y A
a = xP′ cos δ AB + y P′ ⋅ sin δ AB
b = xP′ sin δ AB − y P′ ⋅ cos δ AB

Területszámítás

Egy zárt poligon területét a pontok koordinátáinak a segítségével a 3.39 ábrának megfelelően
számíthatjuk ki.
+x

2

x2
x1
x3

1
3

x4

4
+y

y3

y2

y4

y1

3.39 ábra. Területszámítás koordináták alapján
A szomszédos pontok között rajzoljunk olyan trapézokat, amelynek a párhuzamos oldalai a
pontok x koordinátái. A keresett terület a trapézok területének összevonásával határozható
meg:

T=

( x + x3 )
( x + x4 )
( x + x1 )
( x1 + x2 )
( y1 − y2 ) + 2
( y 2 − y3 ) + 3
( y3 − y 4 ) + 4
( y4 − y1 )
2
2
2
2

Mivel a koordináták előjeles mennyiségek könnyen belátható, hogy az első két tag pozitív a
második két tag negatív területet ad, tehát valójában a keresett területet kaptuk. Az összefüggés általános alakja:
T=

1 n
∑ ( xi + xi+1 )( yi − yi+1 )
2 i =1

Az utolsó összegzésnél az n+1 helyett az első pont koordinátáit kell behelyettesíteni.
A poligon körbejárásának megfelelően negatív értékű területet is kaphatunk, de az abszolút
érték mindig a terület nagyságát adja.
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Területosztás

Gyakori feladat egy töréspontjaival adott földrészlet kisebb, adott területű részeszekre bontása, amit területosztásnak nevezünk. A területosztás elvét egy derékszögű négyszög egyik oldalával párhuzamos felosztásával mutatjuk be (3.40 ábra).
b

B

a

A

s1

t1

b1
s1

sn

s2

t2

tn

b2
s2

bn
sn

C

D

3.40 ábra. Derékszögű négyszög felosztása
Az A, B, C és D sarokpontjaival adott négyszög oldalait és területét a sarokpontok koordinátáik alapján számíthatjuk ki. Ha koordináták nem ismertek az oldalak hosszát a térképről vehetjük le, vagy a terepen mérhetjük meg.
n

A T = a ⋅ b területet n darab adott ti nagyságú területre kell felosztanunk ( ∑ t i = T ). Az egyes
i =1

t
b
ti = i összefüggéssel számolhatók. Az AD és BC vonalak menT
a
tén az osztáspontok A-tól illetve B-től mért folyamatos távolságai a következőképpen számíthatók ki:

területrészek oldalai a bi =

i

si = ∑ b j =
j =1

b
T

i

∑t
j =1

j

.

Az A-ról D-re és a B-ről C-re vonatkozó irányszögek és az osztástávolságok ismeretében a
töréspontok koordinátái az első geodéziai főfeladat segítségével is kiszámíthatók.
A szakirodalomban számos bonyolult területosztási feladat is megtalálható, több ilyen feladatot a digitális térképező programok is automatikusan megoldanak.
3.5.

A geodéziai munkák tervezése és végrehajtása

A hagyományos geodéziában alkalmazott mérőeszközök segítségével és a méréseknek a vetületi síkban történő feldolgozásával meghatározhatjuk a felmérési alappontokat, és elvégezhetjük a szükséges részletméréseket és kitűzéseket.
Ezeket a munkákat azonban mindig gondosan meg kell tervezni, amely a rendelkezésre álló
eszközök és információk felmérésével kezdődik. A feladat végrehajtásához szükséges alaptérképek és alappontok a területileg illetékes földhivatalokban szerezhetők be. A terepbejárást
követően kiválasztjuk és megjelöljük a felmérési alappontok helyét, és kiválasztjuk a meghatározásukra alkalmas eszközöket és módszereket. Ezt meghatározási tervnek nevezzük. A
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méréseket és a feldolgozás eredményeit a műszaki leírásban dokumentáljuk. A különböző
módszerekkel kapcsolatos pontossági követelményeket különböző szabályzatok írják elő.
Korábban a felmérések eredményei alapján csak rajzi eszközök segítségével szerkesztették
meg az új térképeket, vagy módosították az elavult alaptérképeket. Gyakran közvetlenül a
mért adatokat (szögeket, távolságokat vagy derékszögű adatokat) rajzolták fel a térképre. Később a mérések alapján számított koordinátákkal történt a térképezés. A modern digitális
technikák megjelenésével a térképezés is teljesen átalakult. A méréseket digitális térképszerkesztő programokba visszük be, és a korábban manuális műveleteket inter-aktiv menük segítségével hajtjuk végre. Ekkor a végtermék is digitális térkép lesz.
Ebben a fejezetben néhány gyakori feladat végrehajtását mutatjuk be.
3.5.1.

Felmérési alappontok meghatározása

A vízszintes alappontok sűrítésére a 3.4 fejezetben bemutatott pontmeghatározási módszereket alkalmazhatjuk. A korszerű mérőállomások beépített programjai támogatják a szabadálláspont meghatározás módszereit is, amennyiben alkalmas alappontok találhatók a munkaterület környezetében. Ebben az esetben azonban célszerű a pontok koordinátáit legalább két,
részben független mérési sorozatból meghatározni, mivel a pontok elazonosítása durva hibákhoz vezethet.
Leggyakrabban azonban azokat a sokszögeléses módszereket célszerű alkalmazni, amelyek a
mérések pontosságára vonatkozó ellenőrzéseket is tartalmaznak (két végpontján tájékozott,
egyszeresen tájékozott és beillesztett sokszögvonal). A sokszögpontokra támaszkodva poláris
pontmeghatározást is alkalmazhatunk, de a méréseket nagyon gondosan kell elvégezni.
A konkrét feladatok jellegének megfelelően nem csak a vízszintes, de szükség esetén a magassági hálózatok sűrítését is el kell végeznünk. Erre általában akkor van szükség, ha nagyobb
területre vonatkozó műszaki feladatoknál egységes és pontos magassági adatokra van szükségünk. Ilyen feladatok lehetnek, pl. a hosszú vonalas létesítményekkel (út, vasút, távvezeték,
csatornázás) kapcsolatos tervezési és kivitelezési munkák, vagy a pontos topográfiai térképek,
terepmodellek készítése is.
Az országos magassági alappontok, és az újonnan meghatározandó alappontok között szintezési vonalakat kell vezetni. Az új pontokat a szükséges pontosságnak megfelelő módszerrel
célszerű állandósítani. A vonalakat szakaszvégpontok segítségével olyan részekre bonthatjuk,
amelynek a mérése még kényelmesen elvégezhető (10-12 műszerállás). A szakaszvégpontok
között a kötőpontokon általában szintező sarut használhatunk.
A 3.41. ábrán a PQ szakasz mérését mutatjuk be. A P és Q szakaszvégpontok magasság különbsége a

(

) (

) (

∆mPQ = l h,P − l e,K1 + l h,K1 − l e,K 2 + l h,K 2 − l e,Q

)

összefüggéssel számolható, ahol h a hátra és e az előre leolvasásokra vonatkozó index. A
m

számítás általánosan a

∆mPQ = ∑ (l h − l e )i

alakban írható fel.

i =1

A méréseket legalább kétszer, oda-vissza irányban kell elvégezni, és a két mérés különbségének hibahatáron belül kell lennie. Ellenkező esetben a méréseket meg kell ismételni. Mindig a
két mérés átlaga a mért magasságkülönbség. Amennyiben a mérések meggyorsítása miatt
egyszerre két szintező lécet alkalmazunk, a szakaszokat hibaelméleti megfontolásból mindig
páros számú műszerállas kell megmérni.
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A szintezés iránya

l h ,K 2

le,Q

Q
l e,K 2

l h , K1

lh,P

P

K2

l e , K1
P

K1
P
3.41 ábra. A P és Q szakaszvégpontok közötti szintezés
Az ismert alappontok között mért szakaszok magasságkülönbségének összege, és az ismert
magasságok alapján számolt magasságkülönbség eltérésének is hibahatáron belül kell lenni:
n

dm = (mB − m A ) − ∑ ∆mi ,
i =1

ahol, mA a kezdőpont és mB a végpont ismert magassága, ∆mi az ismert pontok között mért n
szakasz i-edik magasságkülönbsége. A záróhibát a szakaszok magasságkülönbségei között, a
szakaszok mért távolságainak az arányában kell szétosztani. A mérések javítása:
v∆mi = d i

dm
,
∑d

ahol di az i-edik szakasz hossza.
Gazdaságossági okokból a munkaterületeken általában csak néhány felmérési alappont magasságát tudjuk geometriai szintezéssel meghatározni. A többi alappont magasságát a
sokszögelés melléktermékeként trigonometriai szintezéssel határozhatjuk meg. Ekkor a magassági szögeket, valamint a műszer és a prizma magasságokat is gondosan kell megmérni. A
sokszögvonalak mérése során a magasságkülönbségeket a szakasz mindkét végpontján megmérjük (oda-vissza), és az átlagértékből a földgörbület és az azonos refrakciós görbület is
kiesik. A pontosság növelése miatt rövidebb, és közel azonos hosszúságú sokszögoldalakat
célszerű tervezni.
A geometriai szintezéshez hasonlóan itt is képezhetünk magassági záróhibát az ismert magasságú végpontok között, amit most a vízszintes távolságok négyzetének arányában kell szétosztani, mivel a földgörbület arányos a távolság négyzetével.
3.5.2.

Derékszögű és poláris részletmérés

A felmérési alappontok vízszintes és magassági meghatározását követően (gyakran azzal egy
időben) elvégezhetjük a részletméréseket is, amelyek a feladatnak legjobban megfelelő módszerrel történhet.
A derékszögű részletmérést (3.42 ábra) többnyire a települések épületeinek a felmérésére célszerű felhasználni, ahol az utcafrontok hosszan elnyúlhatnak.
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3.42 ábra. Derékszögű részletmérés vázrajza
A poláris részletmérésnél (vagy tachimetriánál) ismert felmérési alapponton kell felállnunk,
és legalább egy tájékozó irányt kell mérnünk. A részletpontok magasságát trigonometriai magasságméréssel határozhatjuk meg. Nagyobb távolságok esetén földgörbületi és refrakciós
korrekciót is számítanunk kell. Épületek poláris bemérését a 3.43. ábrán mutatjuk be. Ez a
módszer pontosabb a derékszögű bemérésnél, de egy objektum gyakran csak több álláspontról
mérhető be, és a prizmák külpontosságát is mindig korrekcióként kell figyelembe venni.

3.43 ábra. Poláris részletmérés vázrajza
A mérőállomásokkal történő poláris részletmérés nyíltabb, pl. mezőgazdasági területeken lehet hatékony, ahol nagyon sok részletpontot lehet egyetlen műszerállásból meghatározni.
Ugyan ez érvényes a topográfiai térképekhez szükséges mérések esetében is, ahol a felszín
jellegzetes pontjai mellett több részletpontot is könnyen bemérhetünk. Szükség esetén szabá-
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lyos rácshálózatban történő magasságmérést is végrehajthatunk. A rácspontok sorainak és
oszlopainak a helyét kitűző rudakkal jelölhetjük meg a terepen.
A vonalas létesítmények tervezett helyének felmérését, és később a megvalósulását is, gyakran hossz- és keresztszelvények mérésével hajtják végre (3.44 ábra).

sokszögpont

sokszögpont

Mérőállomás

3.44 ábra. Hossz- és keresztszelvények mérése
A szelvényekhez olyan számozást is rendelünk, amely annak hosszát is kifejezi. A 3.44. árán
a kezdő szelvény 0+00 és a szelvények 50 méterenként követik egymást.
A hossz szelvény előzetesen megadott pontjain, az arra merőleges keresztszelvényekben mérik be a jellemző pontokat. A mérésekből általában hossz- és keresztszelvényeket készítenek
(3.45-46 ábra), de az így mért adatokból gyakran sávtérképek is készülnek. A keresztszelvények irányát kitűző rudakkal és szögprizmákkal is kijelölhetjük, de a felméréseket mérőállomással célszerű elvégezni, ahol egy műszerállásból több szelvény is felmérhető.

230
229
228
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226
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224
223
222
221
220

mmag = 1 : 200

mhossz = 1 : 2000

3.45 ábra. A szerkesztett hossz-szelvény
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227
226
225
224
223
222
221
220

m = 1 : 100
3.46 ábra. A szerkesztett keresztszelvény

3.5.3.

Kitűzési feladatok

A kitűzések a felmérési feladatok fordított műveletei. A derékszögű kitűzéshez szükséges
ismereteket már a 3.3.1. és a 3.4.4 fejezetekben ismertettük.
A poláris kitűzéseknél az első geodéziai főfeladat segítségével kiszámítjuk a tájékozó és a
kitűzendő pontoknak az állásponthoz viszonyított irányszögeit és távolságait.
Hagyományos teodolitok esetében a felállást és a tájékozó pont megirányzását követően a
vízszintes leolvasó berendezés mikrométeren beállítjuk a tájékozó irány irányszögének mellékleolvasását, majd a vízszintes kört addig forgatjuk, amíg a fő és a mellékleolvasás az irányszög értéket nem mutatja. Ezzel a vízszinteskör nulla osztását a vetületi északi irányba forgattuk be. A kitűzést is hasonlóan végezzük el. Beállítjuk a kitűzendő pont irányszögének mellékleolvasását, majd az alhidádé durva és a paránycsavar pontos forgatásával beállítjuk a kívánt irányszöget. A távcső függőleges irányszálával beintjük a kitűző rudat, vagy a prizmát és
kimérjük a szükséges távolságot.
A mérőállomások esetében egyszerűbb a feladat. A felállást és a tájékozó pont irányzását követően azonosítanunk kell az álláspont, a tájékozó- és kitűzendő pontok pontszámát. A berendezés a korábban bevitt koordináták alapján elvégzi a szükséges számításokat, kijelzi azt a
szöget, amit az alhidádé és paránycsavar forgatásával le kell nulláznunk. Ezzel kijelöltük a
kitűzendő irányt. A prizmára történő méréssel előjelesen kijelzi a prizma szükséges elmozdítását az irányvonal mentén.
A pontossági igényeknek megfelelően a területosztás pontjait derékszögű és poláris módszerrel is kitűzhetjük, ha megfelelő alappontok állnak a rendelkezésünkre.
Gyakran csak az eredeti terület határpontjait jelöljük meg kitűző rudakkal, és a vonalpontokat
mérőszalaggal mérjük fel. Ekkor ellenőrizni kell, hogy a kijelölt határvonal mért, és a számításnál felhasznált távolsága hibahatáron belül van-e. Ezt az eltérést a távolságokkal arányosan
kell szétosztani.
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4. Globális navigációs műholdas rendszerek
__________________________________________________________
A mesterséges holdak elterjedésével a navigáció és a globális helymeghatározás területén is új
módszerek és eszközök jelentek meg, melyeket összefoglaló néven GNSS (Global Navigation
Satellite Systems) rendszereknek neveznek. Ezek a rendszerek a geodézia alapfeladatainak
korszerű megoldásában is nagyon jelentős szerepet játszanak.
Az amerikai haditengerészet NNSS Doppler rendszere volt az első, amely ebbe a kategóriába
sorolható (a rendszer ma már nem üzemel). A korábbi tapasztalatokra támaszkodva fejlesztették ki az Egyesült Államokban - szintén katonai célra - a GPS NAVSTAR (Global Positioning System) rendszert, amely napjainkban éli a fénykorát.
A GPS rendszerhez nagyon hasonló az orosz GLONASSZ elnevezésű rendszer, amely a rendszerfenntartás anyagi problémái miatt jelenleg csak korlátozott formában használható.
A GPS rendszer navigációs szolgáltatásainak a javítására más műholdas kiegészítő rendszereket is kiépítettek (pl. WAAS-EGNOS). Az Európai Unió GALILEO nevű globális navigációs
rendszere jelenleg a tervezés és fejlesztés stádiumában van.
A továbbiakban a GPS globális helymeghatározó rendszert mutatjuk be részletesebben.
4.1.

A GPS rendszer felépítése

A GPS egy olyan - elsősorban katonai célra kifejlesztett - globális helymeghatározó rendszer,
amelynek polgári célra történő alkalmazását is költségmentesen engedélyezik. A polgári felhasználók félé két korlátozó (pontosság csökkentő) eljárást vezettek be. A szelektív hozzáférést (SA – Selective Availability) jelenleg nem alkalmazzák. A hamis (megtévesztő) jelek
elleni védelem (A-S –Anti-Spoofing) jelenleg is érvényben van, de ez a nagypontosságú geodéziai célú alkalmazásokat nem befolyásolja.
A helymeghatározás a műholdakra vonatkozó távmérésen alapszik. A távolságokat a műholdak által sugárzott jelek futási idejének mérésével határozzák meg (egy utas távmérés). Mivel
a jel futási idejének mérését állandó órahibák is terhelik, csak áltávolság mérésről beszélhetünk. A vevő három térbeli koordinátájának és az órahibának a meghatározásához, ezért legalább négy műholdra vonatkozó egyidejű áltávolságmérésre van szükség.
Mivel a műhold által sugárzott jelek áthatolnak a légkörön (az atmoszférán), a rendszer az
időjárástól függetlenül, a Föld felszínén bárhol, égész nap használható.
4.1.1.

A GPS alrendszerei

A GPS rendszer felépítését a három alrendszerén keresztül mutatjuk be (4.1 ábra).
A műholdak alrendszere
A jelenlegi elképzelések szerint a tervezett 24 műholdat hat darab pályasíkban helyezik el
úgy, hogy ezek közül három az aktív tartalék szerepét is betölti. A rendszer felépítése és fenntartása során különböző típusú (Block-I, Block-II, Block-IIR) holdakat állítottak pályára (jelenleg 24-nél több műhold üzemel).
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A pályasíkokban a műholdak közel köralku pályán keringenek, a földfelszíntől számított
20200 km átlagos magasságban. A pályasíkoknak az egyenlítő síkjával bezárt szöge (inklináció) 550. A műholdak keringési ideje (csillagidőben) 12 óra.
A pályasíkokat, és azon belül a műholdak helyzetét, úgy határozzák meg, hogy a Föld bármely pontján, bármely időpontban legalább négy műhold megfigyelhető legyen. A műholdak
sematikus képét és földkörüli elhelyezésüket a 4.2 ábrán mutatjuk be.

Műholdak
• atomóra (10-13)
• célszámítógép
• adó/vevő
• antenna
• korrekciós
hajtóművek
•
•
•
•
•
GPS-vevő
• kvarcóra
• vevő
• célszámítógép
• helyzet (ϕ,λ,h)
• információ

L1/L2
idő-/pályaadatok
kód
egyéb adatok
információ

Követőállomások
• monitor
• adatfeldolgozás
• adatfeljuttatás

4.1. ábra. A GPS három alrendszere

4.2. ábra. A műholdak sematikus képe és földkörüli elhelyezésük
A követőállomások alrendszere
A GPS követőállomások alrendszere a földi egyenlítő körül közel egyenletesen elhelyezett öt
megfigyelő állomásból (katonai bázisból) áll (4.3 ábra), ahol a Colorado Springs állomás a
vezérlőközpont szerepét is betölti. Feladata a műholdak pálya- és óraadatainak meghatározása
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a WGS-84 vonatkoztatási rendszerben, továbbá ezeknek az adatoknak a feljuttatása a műholdakra. A műholdak pályakorrekciói és a rendszer korlátozások vezérlése is itt történik.
A műhold által sugárzott pályaadatokat fedélzeti efemeridáknak (BE – Broadcast Ephemeris)
nevezik, amelyek módosított Kepler-féle pályaelemek segítségével teszik lehetővé a műhold
pozíciók kiszámítását. Ezek a pozíciók 1-3 m pontossággal jellemezhetők.
Az 5 cm pontossággal jellemezhető precíz efemeridákat az ITRS vonatkoztatási rendszerben
is IGS szolgálat határozza meg, teljesen függetlenül a GPS rendszer fenntartóitól.

Hawaii
(követőállomás)

Kwajalein
Colorado Springs
(követőállomás és
vezérlőközpont)

Ascension
(követőállomás)

Diego
Garcia

(követőállomás)

(követőállomás)

4.3. ábra. A GPS követőállomások alrendszere.
A GPS vevők alrendszere
A GPS berendezések folyamatosan követik a műholdak által sugárzott jeleket, elvégzik a
helymeghatározáshoz és a működéshez szükséges számításokat, és szükség esetén az utólagos
feldolgozás céljára eltárolják a méréséi eredményeket is.
A különböző céllal, különböző pontossági igénnyel, és jelentősen eltérő áron gyártott több
tucat vevőberendezést három nagy kategóriába sorolhatjuk: geodéziai típusú, navigációs típusú és a kettő között elhelyezkedő GIS adatgyűjtőkre.
A különböző vevők jellemzőit és használatát később mutatjuk be részletesebben.
4.1.2.

A GPS által sugárzott jelek

A műholdak atomóráinak alapfrekvenciáját felszorozva két folyamatos vivőfrekvenciát modulálnak és sugároznak a földfelszínére:
L1: f1 = 154·⋅ 10,23 MHz = 1575,42 MHz (hullámhossz λ= 0.19 cm)
L2: f2 = 120 ⋅ 10,23 MHz = 1227,60 MHz (hullámhossz λ= 0.24 cm)
amelyre az
L1(t ) = a1 P(t )W (t ) D(t ) cos( f1t ) + a1C (t ) D(t ) sin( f 1t ),
L2(t ) = a 2 P(t )W (t ) D(t ) cos( f 2 t ),
függvény segítségével, bináris fázis modulációval, viszik fel a műholdak azonosítására, a mérések elvégzésére és az üzenetek továbbítására szolgáló mérő- és adatkódokat, ahol
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a
P
W
C
D
f
t

a jel amplitúdója,
a P-kód (Precise, pontos vagy Protected, védett),
a W-kód, amely a zavaró jelek elleni védelem (A-S) érdekében a P-kódot a titkos Ykódra alakítja át (P+W=Y),
a C/A-kód (Coarse vagy Clear Acquisition, durva vagy nyílt adatnyerés, mások szerint
Civil Access, polgári hozzáférés),
az adatkód (Data, 50 bit/s modulációs sebességgel),
a jel frekvenciája és
az idő.

Az L1 vivő a P és a C/A kódot is hordozza egymástól 900eltéréssel, míg az L2 vivő csak a P
kódot tartalmazza.
A kódokat a vivőre bináris fázis modulációval viszik fel (4.4. ábra). A kódsorozatnak megfelelő két jelszint (±1) bináris rendszerben értelmezhető, ennek megfelelően történik a vivő nulla fázisának 1800-kal történő megváltoztatása. A C/A-kód modulációs frekvenciája 1.023
Mhz, a P kódé 10.23 MHz, a kódsorozatok modulációjának megfelelő hullámhosszak 300 m,
illetve 30 m.

vivőjel

kód

modulált
vivőjel

4.4. ábra. A bináris fázis moduláció
4.1.3.

A mérhető mennyiségek és hibahatások

A GPS rendszerrel történő navigációt a kódok futási idejének mérésére alapozták, amit kódmérésnek, a levezetett áltávolságot, pedig kódtávolságnak nevezzük. A kódmérés elvét a 4.5.
ábrán mutatjuk be. A műhold által sugárzott kódsorozatot a vevő detektálja, ami alapján egy
azonos formátumú válaszjelet modulál. A két jel közötti időeltérést korrelációs módszer segítségével folyamatosan meghatározzák.
Tp = csiphossz
a műhold PRN-kódja
(= 0100101000110...)

a vevő „válasza”
∆T
futási idő

4.5. ábra. A kódmérés alapelve.
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Ha feltételezzük, hogy a műhold és a vevő órája, ami vezérli a kódgenerálást, hibátlanul működik, akkor a ∆T futási idő és a fénysebesség (c) szorzata a vételi időpontban a vevő-műhold
távolságot szolgáltatná:
R = c∆T = c(TR − T S )
A kódsorozat vevőbe történő beérkezésének időpontjából ( TR ) kell kivonni a jel sugárzásának
időpontját ( T S ), amit a GPS időrendszerében kell ismernünk. Ha δ R és δ S paraméterrel jelöljük a pontos GPS időtől való óra eltéréseket, akkor a kódmérésből származó távolság a
P = c(TR − δ R − (T S − δ S ) = c(TR − T S ) − cδ R + cδ S ,
P = R − cδ R + cδ S
összefüggéssel adható meg, amit az órahibák jelenléte miatt csak pszeudó-, vagy áltávolságnak neveznek. A kódmérések esetében a mérési időpontra vonatkozó ( δ S ) órahibát a műhold
üzenetei alapján kellő pontossággal kiszámíthatjuk. Az SA korlátozást korábban ezeknek az
értékeknek a lerontásával valósították meg.
A műhold-vevő távolságot azonban a vivőhullám fázisának a mérésével is meghatározhatjuk,
ha a kódsorozat eltávolításával rekonstruáljuk a vivő hullámokat. A vevőberendezésben előállítják a műholdon a T S sugárzási időpontra, és a vevőben a TR vételi időpontra vonatkozó
fázis értékek különbségét:

ϕ = ϕ R (TR − δ R ) − ϕ S (T S − δ S ) ,
ϕ = R / λ − fδ R + f δ S + N ,
ahol R / λ a vevő-műhold távolságnak megfelelő fázisérték (egész ciklusok száma és a törtrész), továbbá N az ismeretlen ciklus, vagy fázis többértelműség, amely abból adódik, hogy
nem ismerjük a mérés kezdőpontjához tartozó ciklusok számát. (Az N értéke általában nem
pontosan egész szám.) A mérés kezdetétől az egész ciklusok számát a vevő folyamatosan
számolja, és a mérési időpontra vonatkozó tört részt megméri. A λ = c / f összefüggéssel végigszorozva a kódméréshez hasonló áltávolságokat kapunk:

φ = R − cδ R + cδ S + A
ahol φ a fázismérésből származó áltávolság és A a ciklus többértelműség távolság dimenzióban kifejezve.
Mind a kódmérést, mind a fázismérést számos, a különböző alrészletekhez kapcsolódó hibahatás is terheli.
A legjelentősebb hibahatás a szabad elektronok miatt az ionoszférában jelentkező refrakció,
amely a vivő frekvenciának a függvénye, továbbá a kód- és fázisméréseknél azonos nagyságban de ellentétes előjellel jelentkezik. Ez a frekvenciafüggés teszi lehetővé azt, hogy a két
frekvencián történő mérésből az ionoszféra hatása megfelelő kombináció segítségével nagyrészt kiejthető. Nagysága függ az év- és napszaktól. Zenit irányban elérheti a 40 métert, alacsonyabb irányokban ennek akár a háromszorosát is.
A troposzféra az elektrooptikai távméréshez hasonlóan a hőmérséklet, a légnyomás és a páratartalom függvényében szintén refrakciós hatást okoz, amely azonban azonos a kód- és fázismérések esetében is. A hidrosztatikai egyensúlyban lévő komponens a felszínen mért meteorológia adatok alapján jól modellezhető, a nedves komponensről azonban ez nem mondható
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el. A zenit irányú értéke elérheti a 2 métert, amely alacsonyabb irányokban jóval nagyobb is
lehet.
A többutas terjedés, amely a közvetlen és reflektált jelek interferenciájaként jelentkezik a vevőben, a mérési hely gondos megválasztásával kerülhető el.
A fázismérés egész számú ciklusainak a számlálásában bekövetkező kimaradást, amelyet
többnyire a műhold kitakarása eredményez, ciklusugrásnak nevezzük, amit a ciklus többértelműség feloldásához hasonlóan, az adatfeldolgozás során próbálunk korrigálni.
A kódtávolságok véletlen jellegű hibái a kódhosszak, a fázismérések véletlen jellegű hibái a
hullámhosszak egy százalékával jellemezhető. A C/A kódnál 3 m, a P kódnál 30 cm és a fázisméréseknél 2-3 mm. A modernebb berendezéseknél a C/A kódmérések is elérhetik a 30 cm
pontosságot.
A GPS méréseket terhelő hibákat a 4.1. táblázatban foglaltuk össze. A hibák a nyers fázisméréseket is hasonló módon terhelik, mint a kódméréseket. Ahhoz, hogy a 2-3 milliméter pontosságot ki tudjuk használni, ezeket a hibákat megfelelően kell modellezni, illetve kiejteni a
mérések feldolgozása során.

4.1 táblázat. A GPS méréseket terhelő hibák
Hibaforrás

Fajta

C/A-kód

műhold

órastabilitás

3,0

pálya

1,0

egyéb

0,5

követő állomások pályaadatok
ionoszféra

GPS-vevő

0,9
5,0…10,0

2,0

többutas terjedés

1,2
3,0…7,5

egyéb
Teljes hatás (σ)

2,3

troposzféra

mérési zaj

Fázismérés

4,2

egyéb
jelterjedés

P-kód

1,5

5,0…10,0

0,003

0,5
10,8…13,8

6,5

0,05…0,005*

* az adatfeldolgozás során a szabályos hibák nagymértékben csökkenthetők

A helymeghatározás pontosságát a hibákon kívül még egy fontos tényező, a műholdak konstellációja, azaz a műholdaknak a vevőhöz viszonyított geometriai helyzete is befolyásolja
amit, a PDOP számmal jellemezhetünk. Egységnyi súlyú méréseket feltételezve a kódmérések alapján (4.2.1 fejezet) a ponthely Qxˆ súlykoefficiens mátrixa (3.2 fejezet) a mérések elvégzése nélkül is feliható. A mátrix főátló elemeiből a

PDOP = Q XˆXˆ + QYˆYˆ + QZˆZˆ
érték is kiszámítható, amit a mérések tervezésére, és a meghatározott pozíciók geometriai
erősségének a jellemzésére használhatunk. Minél kisebb a PDOP érték, annál kedvezőbb a
helymeghatározás. A 2 PDOP érték kedvező konstellációt jelent. A 7-nél nagyobb értékek
esetében a pozíció nagyon kedvezőtlennek tekinthető.
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4.2.

Különböző mérési módszerek és alkalmazásuk

A különböző pontossági igényeknek és műszereknek megfelelően több mérési és feldolgozási
módszer is kidolgoztak. A továbbiakban a legfontosabb navigációs és geodéziai pontosságú
módszereket mutatjuk be.
4.2.1.

Kódmérésen alapuló abszolút helymeghatározás

A kódmérések a jelentősebb hibahatásoknak megfelelően a

P = R − cδ R + cδ S + I + T + v P
megfigyelési, vagy közvetítő egyenletek segítségével írhatók fel, ahol

R = ( X S − X R ) 2 + (Y S − YR ) 2 + ( Z S − Z R ) 2
a műhold-vevő távolság a mérés időpontjában derékszögű koordinátákkal kifejezve, I az
ionoszférikus-, T a troposzférikus késleltetés és v P a mérési javítás. Az ionoszférikus és
troposzférikus késleltetést korrekciós modell alapján vesszük figyelembe, vagy egyszerűen
elhanyagoljuk. A műhold pozíciókat és a műhold órahibákat a fedélzeti efemeridákból számítjuk ki, és hibátlan mennyiségeknek tekintjük őket.
Időpontonként tehát négy ismeretlennel rendelkezünk ( X R , YR , Z R , δ R ). Mivel a pozíciók nem
lineáris függvényei az R távolságnak, ezért előzetes értékeket kell felvenni és az előzetes értékek helyén ( X R 0 , YR 0 , Z R 0 ) sorba fejteni (3.2 fejezet). Az így előállított lineáris egyenletek
már megoldhatók, és az előzetes értékhez tartozó korrekciók ( x R , y R , z R ) adják meg a keresett
pozíciót:
( X 1 − X R0 )
(Y 1 − YR 0 )
( Z 1 − Z R0 )
P =−
xR −
yR −
zR − δ R ,
R01
R01
R01
1

( X 2 − X R0 )
(Y 2 − YR 0 )
( Z 2 − Z R0 )
P =−
xR −
yR −
zR − δ R ,
R02
R02
R02
2

( X 3 − X R0 )
(Y 3 − YR 0 )
( Z 3 − Z R0 )
P =−
xR −
yR −
zR − δ R ,
R03
R03
R03
3

( X 4 − X R0 )
(Y 4 − YR 0 )
( Z 4 − Z R0 )
P =−
xR −
yR −
zR − δ R ,
R04
R04
R04
4

ahol

P i = P i − I − T − δ i − R0i a korrigált kódmérés,
R0i = ( X i − X R 0 ) 2 + (Y i − YR 0 ) 2 + ( Z i − Z R 0 ) 2 az előzetes értékekből számított távolság és

i a műhold sorszáma (és nem hatványkitevő). Az egyenletrendszer megoldása után:
X R = X R0 + xR ,
YR = YR 0 + y R ,
Z R = Z R0 + zR
a keresett pozíció.
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Az első generációs navigációs berendezések mindig kiválasztották a legkedvezőbb PDOP
értéket szolgáltató négy műholdat, ezért a négy egyenlet segítségével meghatározták a négy
ismeretlen adott időpontra vonatkozó értékét.
Ha a vevővel egy helyben álltak, amit statikus mérésnek nevezünk, utólagos átlagolással növelhették a helymeghatározás pontosságát. A kinematikus mérés esetében, amikor a vevő folyamatosan változtatja a helyzetet, a pozíciók sorozatából meghatározták a mozgás útvonalát,
az egymást követő pozíciókból a haladás irányát és sebességét, amelyek a navigáció fontos
paraméterei.
Az újabb berendezések már több műholdra vonatkozó egyidejű kódtávolság kiegyenlítését is
lehetővé teszik, fázisméréssel simítják (javítják) a kódmérések véletlen jellegű hibáit, felismerik a statikus, vagy kinematikus alkalmazást és ennek megfelelően javítják a kijelzett pozíciókat.
A kódmérésen alapuló abszolút helymeghatározás jelenlegi pontossága az SA korlátozás nélkül, átlagos körülmények között, 3-5 méternek tekinthető, amely gyakorlatilag azt jelenti,
hogy 95% valószínűséggel a hiba 10-15 méternél kisebb érték.
4.2.2.

Kódmérésen alapuló differenciális helymeghatározás

Ha közeli pontokon, azonos műholdakra vonatkozó egyidejű méréseket végzünk, az eredményül kapott pozíciókat gyakorlatilag azonos mértékben terhelik a rendszer hibái. Ha az egyik
vevővel egy ismert ponton mérünk, az ismert és mért pozíciók különbsége ezt a hibaértéket
adja meg, amellyel a másik ponton mért pozíciót is megjavíthatjuk. Mivel ezek a korrekciók
differenciálisan kis mennyiségeknek tekinthetők, differenciális GPS módszernek (DGPS) nevezték el ezt az eljárást.
Mivel a gyakorlatban csak nagyon nehezen lehetne biztosítani azt, hogy mindkét berendezéssel azonos műholdakat mérjünk, ezért a pozíció-korrekciók helyett a mért kódtávolságok korrekcióit számítják ki, és ezzel javítják még a másik ponton mért kódtávolságokat. A kódtávolságok javításának módszere az előzővel azonos eredményt szolgáltat.
A gyakorlatban olyan ismert pontokon működő bázisállomásokat hoztak létre, amellyel a horizont felett látható összes műholdra meghatározzák a korrekciókat. A korrekciókat RTCM
formátumban juttatnak el a mozgó vevőhöz, amely az általa mért műholdak korrekcióit használja fel.
A regionális hálózatokban a jelek továbbítása és vétele történhet rádiós módszerrel, mobil
telefonnal, újabban Interneten keresztül is. Ezekben az esetekben azonban járulékos vevőberendezést is kell vásárolni és a szolgáltatások többnyire nem díjmentesek.
Az újabb globális szolgáltatóknál a jeltovábbítás már geo-stacionárius (a Földhöz viszonyítva
mozdulatlan tekinthető) műholdak segítségével történik, és magát a jelvevőt is beépítik a GPS
műszerekbe. Az OMNISTAR holdakról származó jelek előfizetési díj ellenében érhetők el.
Az európai WAAS-EGNOS szolgáltatást már beépítették a hozzá kapcsolódó vevők árába.
A DGPS rendszer segítségével kedvező esetben 1 méterre javítható a kódméréssel történő
helymeghatározás pontossága. A WAAS-EGNOS szolgáltatást alkalmazó kézi navigációs
berendezések DGPS pontossága jelenleg csak 3-5 méter értékkel jellemezhető.
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4.2.3.

Fázismérésen alapuló relatív helymeghatározás

A két különböző ponton mért áltávolságokat terhelő közös hibáktól úgy is megszabadulhatunk, ha az egy időben végzett méréseket kivonjuk egymásból. Ekkor azonban csak a két pont
közötti vektort tudjuk meghatározni, ezért relatív helymeghatározásról beszélünk. Ha az egyik
pont koordinátái ismertek a másik pont koordinátáit is meghatározhatjuk.
Ezt a különbségképző módszert a kódmérések esetében is alkalmazhatjuk, de gyakorlati jelentősége a fázismérések esetében van, mivel azok csak 2-3 mm véletlen jellegű hibával jellemezhetők.
Írjuk fel az azonos időpontra vonatkozó fázismérések megfigyelési, vagy közvetítő egyenleteit a következő alakban:

φ A1 = R1A − cδ A + cδ 1 + A1A − I + T ,
φ B1 = R1B − cδ B + cδ 1 + AB1 − I + T ,
φ A2 = R A2 − cδ A + cδ 2 + AA2 − I + T ,
φ B2 = RB2 − cδ B + cδ 2 + AB2 − I + T ,
ahol az A,B index a két vevőre, az 1,2 index két műholdra vonatkozik, I az ionoszférikus, T a
troposzférikus késleltetés.
Az azonos műholdra, de két különböző vevőre vonatkozó különbséget egyszeres különbségnek nevezzük:
1
φ AB
= R1A − RB1 + cδ A − cδ B + A1A − AB1 ,
2
φ AB
= R A2 − RB2 + cδ A − cδ B + AA2 − AB2 ,

ahol, kiesik a műhold órahibája és közeli pontok esetében jó közelítéssel a légköri késleltetések is, továbbá minden olyan szabályos hibahatás csökken, amely a műholdhoz kapcsolható.
A két azonos időpontra vonatkozó egyszeres különbség kivonásával a kettős különbséghez
jutunk:
12
= ( R1A − RB1 ) − ( R A2 − RB2 ) + ( A1A − AB1 ) − ( AA2 − AB2 )
φ AB

= ( R1A − RB1 ) − ( R A2 − RB2 ) + A12
AB

,

ahol, a vevők órahibája is kiesik, továbbá minden olyan szabályos hibahatás is csökken,
amely a vevőkhöz kapcsolható.
A kettős különbségek segítségével, a kódmérésnél leírtaknak megfelelően, elvégezhetjük a
linearizálást, ahol az egyik vevő és a ciklus többértelműségek kombinációja jelenti az ismeret12
leneket ( X B , YB , Z B , A12
AB ). Az AAB ismeretlenről könnyen belátható, hogy a különbségképzés
miatt egész számú hullámhossznak kellene lennie (a törtrész az órahibákhoz hasonlóan kiesik), de a kiegyenlítés során csak valós számként tudjuk kezelni. A valós érték becslését követően egy algoritmussal, megkeressük a legvalószínűbb egész értékeket, amit a ciklus többértelműség feloldásnak nevezünk. A sikeres feloldást követően ezeket, mint ismert értékeket
rögzítjük, és az ismételt kiegyenlítéssel a végleges koordinátákat is kiszámítjuk. A legkorszerűbb módszerek a vevők távolságától függően akár egyetlen időpont esetében is feloldja a
ciklus többértelműséget.
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A relatív helymeghatározás pontossága néhány millimétertől néhány centiméterrel jellemezhető
Megjegyezzük, hogy kettő, időben egymást követő kettős különbség kivonásával az A12
AB érték is kiejthető. Ezt a lehetőséget hármas különbségnek nevezzük, amit gyakorlatilag csak a
ciklusugrások megkeresésére használják.
Az itt bemutatott relatív feldolgozás alapelve többfélé konkrét mérési módszer esetben is alkalmazható, a továbbiakban ezeket foglaljuk össze.
Statikus mérés

Kettő, vagy több műszer segítségével ismert (OGPSH) és új pontokon is felállunk, a pontossági igényeknek és a vevők távolságának megfelelően 30 perctől akár több napig is mérünk az
egyes pontokon. A mért vektorokból hálózatot alakíthatunk ki, ahol a vektorok ellentmondásait a vektorok hálózati kiegyenlítésével oldhatjuk fel. A két vevővel mért radiális hálózat
esetében erre nincs lehetőség. Radiális és hálózati mérésre a 4.6 ábrán mutatunk be egy példát. Radiális mérésnél a bázis állomást (B) olyan helyen kell felállítani, ahol a lehető legtöbb
műhold látható, de nem kell feltétlenül ismert pontnak lennie. A mozgó vevővel (A) sorra
felkeressük a többi pontot. Ellenőrzési céllal célszerű minden ponton legalább kétszer felállni.
A radiális pontmeghatározás néhány további vektororral hálózattá alakítható.
A
A

A

B
A

4.6. ábra. Két vevővel mért radiális és hálózattá kiegészített GPS hálózat
A statikus mérések célja általában geodéziai (felmérési) alappontok sűrítése, vagy deformáció
mérési hálózatok létesítése. A feldolgozás mindig utólag, az irodában történik.
Gyors statikus mérés

A ciklus többértelműség feloldásának újabb módszerei lehetővé tették a mérés idejének csökkentését, azaz a gazdaságosabb alkalmazást. Ennél a módszernél a pontossági igényeknek és a
holdak számának megfelelően minimalizáljuk a mérési időt (8-20 perc). A mérés célja és feldolgozása azonos a statikus méréssel.
Félkinematikus mérés (Stop & Go)

A radiális mérésnek megfelelően a mozgó vevő csak néhány mérési időpontot (másodpercet)
tölt az első felmérendő ponton, amely elegendő a ciklus többértelműség feloldásához. A bekapcsolt vevőt úgy kell áthelyezni a következő pontra, hogy a holdak követése ne szakadjon
meg, így a ciklus többértelműség továbbra is ismert mennyiség marad. A további pontokon is
csak néhány másodpercet kell méréssel eltölteni.
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A feldolgozás itt is az irodában történik, de csak azokat a méréseket kell feldolgozni amikor a
vevő állt. A mérés célja felmérési alappontok sűrítése és részletmérés.
Valósidejű kinematikus mérés (RTK)

A félkinematikus mérés valósidejű változatát röviden RTK (Real Time Kinematic) mérésnek
nevezzük. A bázisállomás nyers méréseit mikrohullámú rádió, vagy mobiltelefon összeköttetés segítségével küldjük át a mozgó vevőhöz, és ott történik a mérések valósidejű feldolgozása. Itt annyi időt kell mérnünk, hogy a kívánt pontosságot elérjük. A valósidejűségből adódóan ezzel a módszerrel már közvetlen kitűzést is végre tudunk hajtani. A vevő jelzi az antenna
szükséges mozgatásának mértékét.
Az RTK méréseket alapvetően két módszer segítségével hajthatjuk végre. Első esetben saját
bázisállomást használhatunk, amit alkalmas helyen állíthatunk fel, és a kapcsolatot az olcsóbb
URH rádiós vagy GSM telefonösszeköttetéssel teremthetjük meg.
A másik lehetőséget a hazai aktív GPS hálózat szolgáltatja (4.7 ábra), amely az internetes
adatközponton keresztül GPRS technikával, mobiltelefon segítségével teremti meg a valósidejű kapcsolatot. Korrekciós adatokat a legközelebbi aktív állomásról, vagy az állomások alapján előállított virtuális állomásokról kérhetünk. Az MTA GGKI által üzemeltetetett soproni
SPRN állomásról az adatok oktatási, kutatási és regionális innovációs célra ingyen megszerezhetők. A szolgáltatás egyébként költségtérítéses (www.gpsnet.hu).

4.7 ábra. Aktív GPS hálózat Magyarországon.
Folyamatos kinematikus mérés

Ebben az esetben minden egyes mérési időpontban meghatározzuk a mozgó vevő helyzetét,
függetlenül a pillanatnyi mozgásállapotától. Általában mozgó járművek esetében használjuk,
ahol nincs lehetőség a mért pontok ismételt felkeresésére.
4.3.

A GPS és EOV rendszerek közötti transzformáció

A GPS technikával elsődlegesen a WGS-84 (vagy ETRF89) rendszerre vonatkozó derékszögű, vagy ellipszoidi koordinátákat határozhatunk meg, de gyakorlati célra az EOV vízszintes
koordinátákra és a tengerszint feletti magasságra van szükségünk.
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Az OGPSH hálózat mindkét rendszerben ismert koordinátáira támaszkodva ezt a problémát a
hétparaméteres térbeli hasonlósági transzformációval oldhatjuk meg (4.8 ábra).
z′′
zi′′

z′

zi′
yi′

tz

y′

O′

xi′
x′

yi′′

ty

O′′

y′′

m=1+δ
tx
xi′′
x′′

4.8 ábra. A hétparaméteres térbeli hasonlósági transzformáció elve
A II-vel jelölt geocentrikus WGS-84 rendszerben, a helyi geoidhoz illesztett IUGG/1967 helyi
ellipszoidhoz kapcsolódó I-vel jelölt derékszögű rendszer központja t X , tY , t Z értékkel eltolt
helyzetben van, tengelyei az α , β , γ szögekkel elfordultak és a koordinátákat az m = 1 + δ
méretaránnyal kell megszorozni, hogy a két rendszer közötti összhangot megteremthessük.
Differenciálisan kis értékeket feltételezve ez a transzformáció a
⎡X i ⎤
⎡X i ⎤ ⎡+ δ
⎢Y ⎥ = ⎢Y ⎥ + ⎢− γ
⎢ i⎥
⎢ i⎥ ⎢
⎢⎣ Z i ⎥⎦ II ⎢⎣ Z i ⎥⎦ I ⎢⎣+ β

+γ
+δ
−α

− β⎤
+ α ⎥⎥
+ δ ⎥⎦

⎡X i ⎤
⎡t X ⎤
⎢ Y ⎥ + ⎢ t ⎥. ,
⎢ i⎥
⎢Y⎥
⎢⎣ Z i ⎥⎦ I ⎢⎣ t Z ⎥⎦

+ β⎤
− α ⎥⎥
− δ ⎦⎥

⎡X i ⎤
⎡t X ⎤
⎢ Y ⎥ − ⎢ t ⎥.
⎢ i⎥
⎢Y⎥
⎣⎢ Z i ⎦⎥ II ⎢⎣ t Z ⎦⎥

az inverz transzformáció a
⎡X i ⎤
⎡X i ⎤
⎡− δ
⎢ Y ⎥ = ⎢ Y ⎥ + ⎢+ γ
⎢ i⎥
⎢ i⎥
⎢
⎣⎢ Z i ⎦⎥ I ⎢⎣ Z i ⎦⎥ II ⎢⎣− β

−γ
−δ
+α

linearizált mátrix egyenlettel írható fel, amely a paraméterek kiegyenlítéssel történő meghatározásánál a közvetítő egyenletek szerepét tölti be. A megoldásához legalább három nem egy
egyenesen lévő közös pontra van szükség.
A gyakorlatban általában lokális paramétereket használunk, amit a munkaterület 10-20 km
környezetéből választott OGPSH pontok alapján számolunk ki. Ekkor a tapasztalatok szerint a
vízszintes koordináták, és gyakran a Balti magasságok is 1-3 cm pontosan meghatározhatók.
A hazai IUGG67 ellipszoidra vonatkozóan az eltolások 100 m, az elfordulások 1 ívmásodperc
és a méretarány eltérés 3 mm/km érték alatt maradnak.
Az EOV-GPS (oda-vissza) transzformációhoz ingyenes program tölthető le a www.fomi.hu
honlapról, de a tanszéken fejlesztett programok is felhasználhatók. A navigációs és GIS adat-
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gyűjtő berendezések különböző vonatkoztatási rendszerekre és vetületekre vonatkozó koordinátákat is közvetlenül szolgáltatnak.
A korszerű GPS berendezések az EOV rendszerre vonatkozó transzformációs számításokat is
elvégzik, ezért a bemérések és kitűzések az EOV rendszerben is végrehajthatók.
4.4.

Néhány GPS vevő

Intézetünkben, kezdetben egy Trimble 4000SST geodézia típusú vevőpár állt a rendelkezésünkre. Két frekvencián és nyolc csatornán tudunk fázisméréseket és C/A kódméréseket végrehajtani. (Az A-S felfüggesztése esetén P kódmérésekkel is rendelkeznénk.) A vevőpárhoz
tartozó GPSurvey szoftver támogatja a statikus, gyors statikus, félkinematikus és folyamatos
kinematikus mérések feldolgozását is.
Az intézetünk legmodernebb geodéziai típusú berendezését egy Leica 1200 sorozatú vevőpár
jelenti, amely antennából, szenzorból és kézi vezérlőből áll. Az egyik berendezés „Smart”
antennával van ellátva, amely a Leica mérőállomásra is felhelyezhető. Ekkor a mérőállomás
GPS berendezésként is használható. Mindkét berendezés konfigurálható bázis- és mozgó állomásnak. A két berendezés közötti kapcsolat URH rádiós vagy GSM telefonösszeköttetéssel
is megteremthető, illetve mind két berendezés kapcsolódhat az aktív állomáshálózathoz is. A
berendezések két frekvencián 12 holdat tudnak megfigyelni. Az LGO komplex adatfeldolgozó programrendszer szintén támogatja a különböző GPS mérések utólagos feldolgozását is.
A hat darab Magellan (Europe, Platinium és Colour), a kettő Garmin (Etrex Vista és Geko
201) kézi navigációs vevőberendezésünk, valamint a marok komputerhez kapcsolódó kettő
(Qompaq iPaQ PC + EMTAC GPS) vevőink korszerű, de olcsó berendezéseknek számítanak.
Automatikusan detektálják a WAAS-EGNOS korrekciós jeleket, memóriájukba a Geko kivételével digitális térképek is betölthetők, grafikus kijelzőjük segítségével tájékozódhatunk a
térképeken, bemérhetünk és felrajzolhatunk pontokat és nyomvonalakat, melyekhez korlátozottan, de leró adatokat is bevihetünk.
Két darab Thales MobilMapper CE (mobil térképező) korszerű térinformatikai adatgyűjtővel
is rendelkezünk, amely árban a geodéziai és a kézi navigációs berendezések között helyezkedik el. A kiépítettségüknek megfelelően ezekkel akár néhány deciméteres pontossággal is
gyűjthetünk geometriai adatokat. Grafikus operációs rendszerük (CE Windows) és a nagy
memóriájuk lehetővé teszi az adatok közvetlen térinformatikai rendzseben történő gyűjtését, a
térinformatikai feladatok terepen történő közvetlen megoldását is.
Tanszékünkön az iPaQ+EMTAC (marokkompjuter és GPS) együttes, valamint a Digitera
Map Explorer nevű verziója digitális adatgyűjtő rendszerként is üzemeltethető.
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(üres oldal)
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5. Fotogrammetria és távérzékelés
__________________________________________________________
A Föld felszínéről és a földfelszíni tárgyakról származó, általában visszaverődő, elektromágneses jelek különböző módszerekkel történő közvetett megfigyelésével számos hasznos információhoz juthatunk, amely három nagy kategóriába sorolható:
 geometriai információk – az objektumok alakja, mérete és helye,
 radiológiai információk – az objektumok minőségére jellemző adatok, és a
 tartalmi információk – az objektum jellege, pl. épület, tó erdő stb.
Annak megfelelően, hogy mely információk megszerzésére fektetjük a fő hangsúlyt, beszélhetünk fotogrammetriáról, fotóinterpretációról és távérzékelésről.
A fotogrammetria esetében a fő hangsúlyt az objektumok alakjának, méretének és helyének a
meghatározására fektetik. Célja a hagyományos geodézia mérések helyettesítése és a geodéziai pontosság biztosítása. A felvételeket mérőkamarával készítik, fotográfiai anyagok és módszerek segítségével.
A fotóinterpretációnál a fotográfiai anyagok geometriai geometriai tartalma helyett a radiológiai és szak-specifikus tartalmi információk elemzése kerül az előtérbe, pl. fafajták azonosítása és jellemző paramétereik meghatározása, betegségek felismerése, vadszámlálás stb.
A távérzékelésnél általában globális és regionális radiológiai információk és azok szakspecifikus interpretálása a feldolgozás fő feladata. A mesterséges holdakról származó távérzékelt adatoknál általában nem törekszenek a szigorú perspektív leképzésre, geometriai
értelmezésükhöz közelítő transzformációkat alkalmaznak. Alkalmazási területük nagyon
széleskörű (pl. geológia, hidrológia, meteorológia, környezetvédelem, mező- és
erdőgazdálkodás, stb.), amely jelentős szakismereteket is feltételez.
A legújabb felfogás szerint a fotogrammetriát és fotóinterpretációt is a tágabb értelemben vett
távérzékelés részének tekintik. Ebben a részben a hagyományos történeti áttekintésnek megfelelően mutatjuk be ezeket a szakterületeket.
5.1.

A fotogrammetria eszközei és módszerei

5.1.1.

Mérőkamarák és filmek

A geodéziai pontosságot szolgáltató fotográfia eszközök egyik legfontosabb eleme, a szabatos
mérőkamera, amelynek az egyik legfontosabb eleme a nagyfényerejű, elrajzolásmentes és
nagy feloldóképességű objektívvel ellátott fényképezőgép. Földi fotogrammetriai célra a kamerát felszerelhetik - a teodolitokra jellemző - tengelyrendszerre (fotóteodolit), vagy a légi
felvételek készítéséhez talpcsavarokkal ellátott felfüggesztő berendezésre, amely a közel sík
rázkódásmentes sorozatfelvételek biztosításához szükséges. A földi és légi felvételek elvileg
azonos módon dolgozhatók fel. A továbbiakban a földi módszerrel nem foglalkozunk.
Az optikai tengelyre merőleges képsík a kameraállandónak nevezett (c) konstans távolságra
található az objektív optikai középpontjától. A képsíkban helyezik el, az un. keretjeleket, amelyek kijelölik a mérőkép koordináta rendszerét, amelynek a kezdőpontja a képközéppont. A
kamara tengelynek és a képsíknak a döféspontja a képfőpont. Az objektívnek azt a hibáját,
amely a sugárnyalábokat nem az elméletileg hibátlan helyen képezi le, elrajzolásnak nevezzük. A kameraállandót, a képfőpont két koordinátáját (x0 , y0) (és az elrajzolást), a kamera
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belső tájékozási adatainak nevezik, amely kalibrációs módszerekkel határozható meg, és a
szélső pontosságú alkalmazásnál mindig korrekcióként kell figyelembe venni, vagy ismeretlenként kell meghatározni. Továbbiakban feltételezzük azt az ideális állapotot, amikor a kameraállandó ismert, a képfőpont azonos a képközéppontal (x0=y0=0) és az objektív
elrajzolásmentes. Az optikai képalkotás ismert alapegyenlete:
1

t

+

1

k

=

1

f

,

ahol t a tárgytávolság, k a képtávolság és f az objektív fókusza. Mivel a légi fotogrammetriában t több kilométer (optikai végtelen), ezért a képtávolság, vagyis a kamaraállandó jó közelítéssel azonos a fókusztávolsággal és éles leképzést biztosít.
A légi fényképező kameráknál a repülőgép mozgása miatt nagyon fontos elem a rázkódásmentes, gyors zárszerkezet is. A mérőképekre a felvétel időpontjában a keretjeleken kívül a
felfüggesztés szelencés libelláját, a felvétel időpontját, egy barométer állását és a felvétel azonosítóját is felfényképezik (5.1. ábra). A szelencés libella a tengely dőlésére, a barométer a
közelítő magasság meghatározására szolgál. Az optikai középpont térbeli helye, magassága
napjainkban már integrált GPS vevővel és inerciális mérőegység segítségével határozható
meg.
Néhány mérőkamera jellemző adatait az 5.1. táblázat tartalmazza.

5.1. ábra. A légi fényképező kamera és a felvétel vázlatos rajza
5.1. táblázat. Néhány fotogrammetriai mérőkamera jellemzői
Nyílásszög
Kis nyílásszögű
Normál nyílásszögű

Képméret

23x23 cm
23 · 23 cm
18 · 18 cm
18 · 18 cm
Nagy nyílásszögű
23 · 23 cm
18 · 18 cm
Igen nagy nyílásszögű 23 · 23 cm
23 · 23 cm

Az objektív
fókusztávolsága
60 cm
30 cm
21 cm
21 cm
15 cm
11,5 cm
8,5 cm
9 cm

Gyártmány

ZEISS RMK A 20/23
WILD RC 8
Zeiss MRB 21/1818
ZEISS RMK A 15/23
ZEISS MRB 11,5/1818
ZEISS RMK A 8,5/23
WILD RC 9

A mérőkamerához hasonlóan nagy jelentőségű a korábban üvegre, majd az olcsóbb fóliára
felhordott emulziós réteg, azaz a film. Felmérési célra általában fekete-fehér (pankromatikus),
ritkábban színes, vagy infra tartományban érzékeny filmeket használnak (5.2. táblázat).
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5.2 táblázat. A különböző filmek hullámtartományai
a film fajtája

hullámhossz (µm)

fekete-fehér szürkeségi fokozatok

0.4-07

színes

infra

kék

0.4-0.5

zöld

0.5-06

piros

0.6-0.7

(vörös)

0.1-1.1

Ezeket a látható és közel látható tartományba tartozó hullámhosszakat a felhőzet közvetlenül
zavarhatja, az infra film kivételével csak nappali felvételek készíthetők. Ez a fotogrammetriai
egyik hátrányos tulajdonsága.
A fekete fehér felvételeken a beeső és a visszavert fényáram arányának megfelelően különböző szürkeségi fogazatok jelentkeznek a filmemulzión, amely lehetővé teszi az alakzatok éles
leképződését. Ezeken a felvételeken a képelemek felbontása (két megkülönböztethető vonal
távolsága) elérheti a 0.01 mm értéket, amit a kép méretarányával megszorozva kiszámíthatjuk
a közelítő pontosságot is. A színes és infravörös képek alkalmazása már átvezet a fotóinterpretáció területére. Újabban a felvételek már CCD érzékelőn alapuló digitális kamerákkal is
elkészíthetők, de a felbontó képességük még jóval kedvezőtlenebb a hagyományos filmeknél.
Gyakori megoldás, hogy a filmekről szkenneléssel (letapogatással) készítenek digitális másolatokat, és ezt használják fel a feldolgozás során. A felbontóképesség azonban ekkor is csökken, de a digitálisan tárolt képeknél nem jelentkezik a film öregedése, alakváltozása.
5.1.2.

Síkfotogrammetria (egyképes)

A sík-, vagy egyképes fotogrammetriának csak kezdetben volt gyakorlati jelentősége. Rövid
ismertetése azonban nagyon hasznos a fotogrammetria elméleti alapjainak megismeréséhez.
Ha feltételezzük, hogy egy függőleges tengelyű kamarával felvételt készítünk a földfelszín
síknak tekintett kis darabjáról (a földgörbületet elhanyagolhatjuk), akkor egy térképszerű képet kapnánk, amelynek a méretaránya:
c
M= ,
h
ahol h a felvétel földfelszín feletti magassága (képtávolság). A légi felvételeknél azonban a
tengely csak a 0-30 tartományban állítható függőlegesre, ezért csak állótengelyű felvételekről
beszélhetünk, ahol fellép a perspektív torzulás, és a fenti képlettel csak az átlagos méretarány
határozató meg. Gyakran a tengelyt szándékosan 15-750 fokra állítják, az így kapott ferdetengelyű felvételekkel azonban nem foglalkozunk.
Az állótengelyű felvételek perspektív torzulása a tárgy- és a képsík közötti kettős viszony
alapján kiküszöbölhető, ha a felvétel tartalmaz legalább négy (nem egy egyenes mentén található) pontot, amelynek a helyzetét a tárgysíkban is ismerjük. A pontok közötti irányok kettős
viszonya alapján, a képen mérhető mennyiségekből, meghatározható az ismeretlen pontok
helyzete a tárgysíkban is. Ha a tárgysíkban az ismert pontok segítségével szabályos négyzethálózatot rajzolunk, akkor ezeknek a helye felszerkeszthető a képsíkra, illetve a negatívról
készült nagyított képre. A képen a négyzethálózat ugyan torzult rendszert alkot, de alkalmas
lehet közelítő értékek leolvasására.
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A gyakorlatban a perspektív torzulást általában képátalakító berendezések segítségével szüntették meg (5.2. ábra). Egy alaplapra felszerkesztik a négy ismert alappontot a szükséges méretarányban. A képtartó forgatásával, eltolásával és magasságának állításával vissza állítják az
optikai tengely felvétel során elfoglalt irányát úgy, hogy a kivetített pontok képe egybe essen
az alaplapon lévő pontok helyzetével. Ezt követően az alaplapot fényérzékeny papírral helyettesítik és elkészítik a méretarányhelyes pozitív képet. A felmérendő területre eső képeket
megfelelően felvágva, és felragasztva a térképezés szelvényeinek megfelelően, fotótérképet
állítottak elő. A felmérendő és jól azonosítható vonalakat felülrajzolták, a tereptárgyak által
takart részeket terepi mérésekkel határozták meg.
C’

a negatív helyzete
a mérő kamerában
illetve
a képátalakítóban

B’

D’

A’

O vetítési középpont
A’

(a pozitív másolat síkja és a
képsík között értelmezhető
a perspektív torzulás)

D’

B’

C’
a földfelszín síkja felvételkor
illetve
a képsík az átalakításkor
D

A
C

B

5.2. ábra. A légi felvétel és képátalakítás geometriája
A síkfotogrammetria gyakorlati alkalmazásának a magassági torzulás szab határt. Az 5.3.
árán az A pont A0 vetületi képe helyett maga az A pont képződik le a filmen, amely ezért ∆rA’
helyzeti hibát okoz a képsíkban. Ha ez a hiba már nem elhanyagolható a térkép méretarányában más módszert kell alkalmazni.
∆rA’
a negatív síkja

A’

c

vetítési középpont

h
A
∆hA
∆rA
A0

vetületi sík
földfelszín

5.3. ábra. A síkfotogrammetriánál jelentkező magassági torzulás.
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5.1.3.

Sztereofotogrammetria (kétképes)

A síkfotogrammetriánál jelentkező magassági torzulás a sztereo-, vagy kétképes fotogrammetria segítségével küszöbölhető ki. A sztereofotogrammetriát az ember természetes térlátása
– sztereo látása – alapján mutatjuk be.
A bal és jobb szemünk átlagosan 6.5 cm bázistávolságra helyezkedik el egymástól. Az azonos
pontokból a két szembe beérkező irányok a párhuzamos szemtengelyekhez képest eltérő
szögben érkeznek be, amit parallaxis szögnek nevezünk. A két szem retináján a bázis irányú
eltérés parallaxisként jelentkezik, amelyből az emberi agy előállítja a tárgyak térbeli képét. Ez
a sztereoszkópikus látás egy kis gyakorlattal mesterségesen is előállítható, ha 10-15 cm bázissal készítünk fotófelvételeket, és azokat a két szemünkkel egyidejűleg szemléljük. Ezt a feladatot fotóinterpretációs célra egyszerű sztereoszkópok segítségével végezhetjük el.
Ha a légi fényképezés során kettő, egymást követő felvételt, amelyek legalább 60% átfedést
mutatnak, behelyeznénk két darab képátalakítóba, és a tengelyek eredeti irányát visszaállítanánk, akkor a sugárnyalábok kimetszenék az egyes pontok térbeli helyzetét. Mivel a képközéppontokat a képátalakítóban csak a felvételnél jóval közelebb tudnánk elhelyezni, a térnek
csak a kicsinyített modelljét állíthatnánk elő. A térmodell méretarányát az átalakítóban használt (b’) és a felvétel során a valódi bázis hossz (b) aránya határozza meg.
A feladat elvégzéséhez kezdetben analóg kiértékelő műszereket (analóg plottereket) gyártottak. A két képtartóba behelyezték az eredeti felvételeket, és valamelyik képtartó két eltolásával (a bázis két iránya) és három tengely körüli forgatással előállították a tengelyek felvétel
során jelentkező relatív helyzetét, amit relatív, vagy kölcsönös tájékozásnak neveznek (öt ismeretlen paraméter). Ezzel előállt a térmodell, amelynek a méretaránya a bázis hosszával állítható be. A térmodell beforgatásához és döntéséhez legalább három (nem egy egyenesen
elhelyezkedő) ismert pontra van szükségünk, amelyeknek a vízszintes helyzete mellett a magasságukat is ismerni kell. Ezt a műveletet abszolút tájékozásnak nevezzük (hét további ismeretlen paraméter). Az analóg kiértékelő műszerekben a virtuális kép alkalmas optikai berendezéssel szemlélhető, és egy bevetített mérőjel mozgatható a térmodell felszínén. A mérőjel
mozgását egy rajzasztal segítségével regisztrálták. A méréseket a térmodellen 5-10 µm pontosan tudták elvégezni.
Az analóg berendezéseket a számítógép vezérelt analitikus kiértékelő műszerek (analitikus
plotterek) váltották fel, amelyek jelenleg is a legelterjedtebb berendezések. Á számítógépes
vezérlés meggyorsította és leegyszerűsítette a térmodellen történő méréseket, amelyek pontossága 3-5 µm. Ezek a műszerek már biztosítják a térinformatikai rendszerekhez történő közvetlen kapcsolódást is.
A legmodernebb berendezések a digitális fotogrammetriai munkaállomások (célszámítógépek), amelyek a fotogrammetria legkülönbözőbb feladatait teljes mértékben digitális úton
oldják meg. Ezek a rendszerek lényegében egy alkalmas számítógépből és egy fotogrammetria programrendszerből állnak. A digitális módszerekkel külön fejezetben foglalkozunk.
Hazánkban jelenleg csak néhány analitikus kiértékelő műszer és digitális munkaállomás található. Sikeres hazai digitális fotogrammetriai fejlesztésekben az NYME Földmérési és távérzékelési tanszéke is részt vett.
A magyarországi EOTR felmérések túlnyomórészt analóg műszerekkel történtek. A mérendő
vonalak pontjait megirányozták a térmodellen, és a pontok helyzetét a rajzológépbe behelyezett és tájékozott térképszelvényen tűvel leszúrták. A jól azonosítható vonalakat folytonos, a
bizonytalan vonalakat szaggatott vonallal kötötték össze. A bizonytalan vonalak helyzetét
terepi mérésekkel állapították meg, és ellenőrző méréseket is végeztek. A bizonytalanságot
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többnyire a takart objektumok és árnyékok jelentették. A térmodelleken, pl. az épületeknek
csak az ereszvonala látszik, ezért a falsík és az ereszvonal távolságát is csak terepi mérésekkel
lehetett meghatározni.
A domborzat ábrázolására három módszer használtak. A mérőjel magasságának rögzítésével
egy gyakorlott kiértékelő végigvezette a mérőjelet a terepmodell felszínén, és így közvetlenül
megrajzolta az aktuális szintvonalat. A másik lehetőség egy ismert négyzethálózat sarokpontjaiban a magasságok megmérése és a szintvonalak utólagos megrajzolása. A harmadik módszert lényegében már bemutattuk a domborzatábrázolásnál. A különbség csak annyi, hogy a
domborzati idomvonalak és jellemző pontok azonosítása és bemérése a térmodellen történik.
A képpárok tájékozásánál említettük, hogy három ismert pontra van szükségünk az abszolút
tájékozáshoz. Ha minden képpáron legalább három pontot hagyományos geodézia módszerrel
határoztak volna meg, akkor az eljárás nagyon költséges lett volna, ezért egy munkaterületen
csak néhány un. illesztőpontot mértek közvetlenül. A tájékozáshoz szükséges további pontokat kapcsolópontnak nevezik, és a koordinátáikat is fotogrammetriai módszerrel határozták
meg. A relatív tájékozást követően az illesztő és a kapcsolópontok modell, illetve ismert koordinátái alapján anblock kiegyenlítéssel határozták meg a kapcsolópontok koordinátáit. Az
előzetesen jelölt kapcsolópontok, mint fotópontok bekerültek a földhivatalok nyilvántartásába. Ezeknek a pontoknak a meghatározását ma már teljesen digitális módszerrel (nyaláb kiegyenlítés) hajtják végre, vagy a gazdaságosabb GPS technikát alkalmazzák az illesztő pontok
bemérésére.
5.1.4.

Ortofotogrammetria

Mivel a sztereofotogrammetria lehetővé tette a tereppontok magasságának a meghatározását
ott is, ahol nem rendelkeztünk megfelelő magassági adatokkal, adódott egy harmadik köztes
megoldás is. A tájékozott képeket differenciálisan kis hasábokra bontjuk, és ezeknek a képelemeknek a perspektív torzulását síkfotogrammetria módszer segítségével küszöböljük ki
úgy, hogy a képsíkokat folyamatosan áthelyezzük a képelemhez tartozó átlagos magasságba
(5.4. ábra). Az így kapott ortogonális vetületek alkotják, az un. ortofotót, amely a szükséges
mértékig már a magassági torzulásoktól is mentes, és nem vesznek el a hasznos képi információk sem. A módszernek létezik az analóg és digitális megoldása is. Az ortofotótérkép a fotótérképhez hasonlóan felhasználható a geometriai adatok kiértékelésére is.
a negatív síkja
vetítési középpont

vetületi és
ortofotó sík
földfelszín

5.4. ábra. Az ortofotogrammetria alapelve.
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5.1.5.

Digitális fotogrammetria

A digitális módszerekkel mért, vagy közvetve szkennelt (letapogatott) filmeknél a még megkülönböztethető legkisebb képszemcsék (vonalak) helyett pixelekről (képelem, raszter) beszélhetünk, amelynek a mérete ismert, és a radiológiai információkat (szürkeségi fokozatot,
színskálát) ezekhez a pixelekhez rendeljük. (A számítógép képernyőjén szemlélt digitális kép
első ránézésre nagyon hasonlít a hagyományos képekhez, de felnagyítva a szabályos pixelek
már jól felismerhetők.)
A digitális képpárokon a jól felismerhető idomok matematikai módszerekkel azonosíthatók,
és a pixel méretek alapján a képkoordináták (közvetve a képpontok közötti parallaxisok is)
automatikusan meghatározhatók. Korábban nagypontosságú, mechanikus képkoordinátamérő
berendezéseket is készítettek, de ezzel csak korlátozott számban lehetet pontokat megmérni az
ezt követő digitális feldolgozás számára. A digitális fotogrammetria ezt az elvi akadályt megszüntette.
A képpáron azonosítható kapcsolópontok segítségével a relatív, ismert pontok esetében az
abszolút tájékozás paraméterei is könnyen meghatározatók (5.5. ábra).
z

z
y

Z
c

y
c

x
A’

A’

x

Z0
Y

A

X
Y0

X

5.5. ábra. A digitális sztereofotogrammetria elve
Az 5.5 ábrának megfelelően az A pont térbeli koordinátái (X,Y,Z) és a képkoordinátái (x,y,c)
között a következő összefüggések írhatók fel.
x = x0 − c

a11 ( X − X 0 ) + a21 (Y − Y0 ) + a31 ( Z − Z 0 )
a13 ( X − X 0 ) + a23 (Y − Y0 ) + a33 ( Z − Z 0 )

a ( X − X 0 ) + a22 (Y − Y0 ) + a32 ( Z − Z 0 )
y = y0 − c 12
a13 ( X − X 0 ) + a23 (Y − Y0 ) + a33 ( Z − Z 0 )
a 11 (x − x 0 ) + a 12 (y − y 0 ) + a 13 c
a 31 (x − x 0 ) + a 32 (y − y 0 ) + a 33 c
,
a (x − x 0 ) + a 22 (y − y 0 ) + a 23 c
Y = Y0 + (Z − Z 0 ) 21
a 31 (x − x 0 ) + a 32 (y − y 0 ) + a 33 c
X = X 0 + (Z − Z 0 )

,
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ahol az aij együtthatók három forgatási szög függvényében számíthatók ki:
aij = f (γ ,ω , χ ) , (aij ≠ a ji ) .

A képekhez tartozó x,y,z tengelyek körül γ,ω,χ szögű forgatást kellene elvégezni ahhoz,
hogy azok párhuzamosak legyenek a térbeli koordinátarendszer tengelyeivel. Ha a képek belső tájékozási adatai (x0,y0,c) ismertek, akkor ezek az egyenletek hat külső ismeretlent, a vetítési középpont koordinátáit (X0,Y0,Z0) és három elforgatás tartalmaznak. (Két kép esetében 12
ismeretlenünk van, amely azonos az analóg műszerek tájékozásánál említett 5+7 ismeretlen
paraméterrel.)
Mivel egy pontra két egyenletet tudunk felírni, három ismert (nem egy egyenesen elhelyezkedő) pont esetében egyértelműen, több pont esetében kiegyenlítéssel határozhatjuk meg ezeket
az ismeretleneket. A tájékozási paraméterek ismeretében minden irány térbeli egyenesének az
egyenletét felírhatjuk. Ha ugyan arra a pontra vonatkozóan két kép alapján két egyenletet tudunk felírni, az egyenesek metszéspontja szolgáltatja a pont ismeretlen koordinátáit.
Az 5.6. ábrán két sorban, soronként három, egymást átfedő képen kapcsoló- és illesztő pontokat ábrázoltunk. Az A,B,E,F pontok három képen szerepelnek, ezért 4x3x2=24 egyenletet
tudunk felírni. A C és D pontok hat képen szerepelnek, ezért további 2x6x2=24 egyenlet irható fel. Az ismeretlenek száma 6x6=36 külső tájékozási ismeretlen és a B,C,F kapcsolópontok
3x3=9 ismeretlen koordinátája. Az egyenletrendszerünk tehát 48-45=3 fölös mérést tartalmaz.
Az ismeretlenek tehát kiegyenlítéssel határozhatók meg, amit a szakirodalom nyalábkiegyenlítésnek nevez.

A

C

E

B

D

F

5.6. ábra. A nyalábkiegyenlítés elve
Ha képpáronként meghatároztuk a szükséges számú ismert pontot, illetve az egyes képek tájékozási adatait, az azonosítható pontok koordinátáit is kiszámíthatjuk, ezzel a felmérendő
pontok helye is ismerté válik.
A tájékozási adatok ismeretében azonban az a lehetőség is adódik, hogy a képek pixeleit áttranszformáljuk a vetületi síkban definiált pixelekké, amelyek a perspektív és magassági torzulásoktól is mentesek lesznek. Az így kapott képet digitális ortofotónak nevezzük. Mivel egy
ortofotó pixel tartalmát általában több képpixel tartalmából vezetjük le, az eredeti informácó
tartalom ugyan csökkenhet, de cserébe torzulásoktól mentes digitális képhez juthatunk.
A pixelek, un. raszteres információt tartalmaznak. A képeket erősen felnagyítva láthatók lesznek a raszterek, és a kép szétesik. A digitális képek azonban lehetővé teszi pontok, egyenesek
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és azonos tulajdonságú területek automatikus lehatárolását, és a pontok koordinátáin keresztül, a térképezendő tartalom kiértékelését is. Ezt az átalakítást raszter vektorizációnak nevezzük (6.3.3. fejezet).
5.1.6.

Fotóinterpretáció

A fotóinterpretációt a színes- és infra felvételek megjelenése tette teljessé, amely már átvezetett a tágabb értelemben vett távérzékelés területére is. A különböző hullámtartományokban
tapasztalt eltérő intenzitások a vizsgált terület, talaj, növényzet, víz stb. állapotával kapcsolatos információkat is hordoztak, amelyek bizonyos esetekben a geometriai információnál is
fontosabb adatforrásnak bizonyultak. A növénybetegségek, környezetállapot monitorozása,
termésbecslés stb. rendszeres felmérést igényel, amely hagyományos légi fényképezéssel nagyon költséges megoldás lenne. Ezeknek a nagyobb területekre vonatkozó feladatoknak a
megoldására a távérzékelését használják, amit külön fejezetben tárgyalunk.
Kisebb területek fotointerpretációjával, pl. könnyen azonosíthatók a különböző fafajták, növénykultúrák, betegségek és környezetkárosító jelenségek. Egyszerű eszközök segítségével is
megbecsülhetők a famagasságok, vagy megszámlálható a vadállomány is.
5.1.7.

A fotogrammetriai felmérések tervezése

A felmérések céljának ismeretében meg kell tervezni a mérések legmegfelelőbb eszközeit és
alapanyagait, ki kell választani a célnak legjobban megfelelő repülési időpontokat, meg kell
választani a feldolgozás módját, és el kell készíteni a repülési tervet.
A geodéziai célú felmérésnél a nagy geometriai pontossági igénynek megfelelően az illesztőés kapcsolópontokat a mérés előtt felhívó jelekkel kell ellátni (5.7. ábra), amely elősegíti a
pontazonosítást és mérését. Kisebb pontossági igénynél a jól azonosítható pontokat utólag is
megkereshetjük a képeken, és csak ezt követően határozzuk meg az illesztőpontok koordinátáit. A pontossági tervezésnél mindig a végtermék (térkép) pontossági igényeit kell figyelembe venni, amely a méretarány függvénye.

5.7. ábra. Különböző fotogrammetriai felhívó jelek
A légi felvételek helye és magassága a képek soron belüli és sorok közötti átfedésének és a
térképezés méretarányának a függvényében kerül meghatározásra. A légifelvételek átlagos
méretarányát általában a felmérés méretarányának háromszorosában választják meg. A repülési magasság ennek a függvénye. (Például az M=1:10000 méretarányú felmérésnél a felvétel
méretarányát M=1:30000 értéknek választják. A c=0.15 m kameraállandó esetében
1/30000=0.15/h, tehát az átlagos repülési magasság h=0.15x30000=4500 m.)
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A sztereofotogrammetriához a felvételi sorokon belül legalább 60%, a sorok között legalább
20% átfedést kell biztosítani, továbbá a kapcsoló- és kötőpontokat a közös zónákban kell elhelyezni (4.5. ábra). A képméretarány, a képméret és az átfedések segítségével megtervezhetők a képsorok és a felvételek ideális helyei. Az expozíciós idők a repülőgép tervezett sebessége alapján állíthatók be. Ezt a tervet repülési tervnek nevezzük (5.8 ábra), amelyet a repülési
térképre felrajzolva a gép személyzete elkészíti a felvételsorozatokat. A GPS technika segítségével ma már pontosan ki lehet jelölni a felvételek tervezett helyeit és a vetítési centrum
előzetes térbeli koordinátái is megmérhetők.
A felvételek időpontjának kiválasztása is nagyon fontos szempont. A felvétel céljának megfelelően különböző évszakokban, az árnyékok miatt különböző napszakokban és a felhőzettakaró függvényében csak ideális körülmények között célszerű felvételek készíteni. Geodéziai
célra, amikor a magasságmérés is fontos szempont, a késő őszi, vagy kora tavaszi (lombtakaró
nélküli) időpontok a kedvezőek. Erdő és mezőgazdasági szempontból a különböző vegetációs
fázisok lehetnek érdekesek, míg vadszámlálásnál a hóval fedett területek ideálisnak.
A Magyarországon állami megbízásban készített légi felvételeket a FÖMI képtárában őrzik.

5.8 ábra. A repülési terv vázlata
5.2.

A távérzékelés eszközei és módszerei

Ahogy azt a bevezetőben már említettük a fotogrammetria, mint a távérzékelés egy speciális
esete alapvetően csak abban különbözik a távérzékeléstől, hogy itt a radiológiai információk
gyűjtésére fektetik a fő hangsúlyt, de eszközeiben és módszereiben azonban nagyobb különbségek is találhatók. A távérzékelés alapelvét a 5.9. ábrán foglaljuk össze.
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5.9 ábra. A távérzékelés alapelve és felépítése
A felvevő berendezések egyszerre több csatornán is készítenek, un. multispektrális felvételeket. A kamerák működhetnek optikai-mechanikai élven, vagy különböző letapogató, pásztázó
rendszerekben, amelyek nem szigorúan a perspektív geometria elvén működnek. Ezeket a
berendezések többnyire műholdakon helyezik el, amelyek a műholdak pályájának megfelelően folyamatosan készítenek távérzékelt anyagokat.
A felvételek spektrumtartománya jóval szélesebb a fotogrammetriában használt látható fény
tartománynál, ezért a felhőzeten keresztül is készülhetnek, pl. radar felvételek, de a felhőzet
hatását ekkor is korrekcióként kell figyelembe venni. Ezek a rendszerek általában a földfelszínről visszavert elektromágneses jeleket detektálják, de léteznek radar elven, újabban lézer
technikán alapuló aktív rendszerek is, amelyek az általuk sugárzott és visszaverődött jeleket
detektálják.
A mérések digitális módon kerülnek regisztrálásra és itt is a pixel (raszter) méret adja meg a
rendszer felbontóképességét. A raszterekhez rendelt csatornák a különböző hullámhosszakhoz
tartozó intenzitásokat digitálisan tárolják, és a távérzékelt adatokat digitálisan sugározzák a
földi feldolgozó központba. A felvételeket azonosítható földi tárgyak segítségével előzetesen
tájékozzák. Az így kapott felvételek vásárolhatók meg a további adatfeldolgozás céljára.
A távérzékelt anyagok több paraméterrel jellemezhetők, alkalmazásukat ezek határozzák meg:
• a pixelek terepi mérete (felbontása),
• az egyes képek területe,
• a képek felbontása (a csatornák száma) és
• a felvételek gyakorisága
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5.2.1.

A távérzékelt anyagok feldolgozása

Az adatok feldolgozása a felvételek természetéből adódóan mindig digitális módszerrel történik. A különböző csatornákhoz tartozó intenzitások „láthatóvá tétele” színskála hozzárendelésével hajtható végre, így az adatok a hagyományos fényképekre emlékeztető un. hamisszínes,
színkompozit felvételekként is szemléltethetők.
Az adatfeldolgozás általában itt is (újra) tájékozással kezdődik, de ezt csak jóval kisebb pontossággal tehetjük meg az azonosított és ismert objektumok koordinátái alapján. Ez a tájékozás, vagyis a vetületi síkba történő beillesztés, különböző, általában nem perspektív transzformációk segítségével történik. A geometriai információk, tehet többnyire csak tájékoztató
jellegűek, az értékes információkat a radiológiai adatok tartalmazzák.
A távérzékelést az teszi fontos eszközzé, hogy a felszínen található ásványok, anyagok, élő
sejteket alkotó elemek és azok hőmérséklete a különböző hullámtartományokban eltérő intenzitással jelentkeznek a felvételeken, és a változások az időben egymást követő anyagokon jól
nyomon követhetők. Az adatok értelmezése és hasznosítása nagyon bonyolult kémiai, biológiai és szakterületi ismereteket is igényel, ezért olyan tesztterületeket (mintaterületeket) kell
kijelölni, ahol az intenzitások és a természetben ismert, vagy mért paraméterek közötti összefüggések pontosan megállapíthatók, és azok a távolabbi területek esetében is értelmezhetővé
válnak. Példaként a 5.10. ábrán a fontosabb felszínborítások visszaverődési tényezőit mutatjuk be.

5.10. ábra. A fő felszínborítások spektrális visszaverése
A raszteres adatok vektorrá történő átalakítása a távérzékelt adatok esetében is hasonlóan történik, mint a digitális fotogrammetria esetében. Az átalakítás és feldolgozás módszereit a
6.3.3 fejezetben mutatjuk be részletesebben.
Az adatfeldolgozás lépéseit a következőképpen foglalhatók össze:
•
•
•
•

geometriai korrekciók (perspektív és magassági),
radiológiai korrekciók
azonos tulajdonságú területek lehatárolása (szegmentálás) és
a szegmensek osztályba sorolása.
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5.2.2.

Néhány távérzékelési anyag ismertetése

A távérzékelési anyagokat külföldi szolgáltatók állítják elő és a felvételek kisebb késéssel
megvásárolhatók, és hazai célokra is felhasználhatók.
A meteorológiai rendszerek kis felbontással (1-5 km) és néhány csatornával rendelkeznek,
általában 12 óránkénti sűrűséggel. Ilyen, pl. a televízióból is ismert EUSAT.
A természeti erőforrás kutatás nagyobb felbontást (30-120 m), több csatornát (5-10), de ritkább felvételt (2-4 hét) igényel. Ilyenek, pl. a LANDSAT felvételek.
A kisméretarányú térképészeti célú, sztereo kiértékelésre is alkalmas felvételeket a nagy felbontás (5-20 m) és kis csatorna szám (1-4), valamint a rendszeres felvételkészítés jellemzi.
A legjobb minőségű (általában katonai) anyagok 1 m alatti felbontást biztosítanak.
Néhány Magyarországon is használt anyagot az 5.3. táblázatban foglaltuk össze.
5.3 táblázat. Néhány távérzékelési anyag jellemzői.
Rendszer
LANDSAT
(4,5) MSS

LANDSAT
(4,5) TM

csatorna
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

SPOT HVR
multispektrális
pankromatikus
KOZMOSZ KFA 1000
(fénykép)
Quick Bird
multispektrális

pankromatikus

Hullámhossz
Felbontás
(µm)
(m)
0.5-0.6 (zöld)
80
0.6-0.7 (vörös)
0.6-0.8 (közel infra)
0.8-1.3 (közel infra)
0.45-0.52 (kék)
30
0.52-0.60 (zöld)
30
0.63-0.69 (vörös)
30
0.76-0.90 (közel infra)
30
1.55-1.75 (közép infra)
30
10.40-12.50 (hő infra)
120
2.08-2.35 (közép infra)
30
0.50-0.59 (zöld)
20
0.61-0.68 (vörös)
0.79-0.89 (közel infra)
0.51-0.73 (fekete-fehér)
20
0.57-0.69 (zöld)
5
0.68-0.81 (közel infra)
0.45-0.52 (kék)
2.44
0.52-0.60 (zöld)
0.63-0.69 (vörös)
0.74-0.90 (közel infra)
0.45-0.90 (fekete-fehér)
0.61

Képméret
(km)
185x185

visszatérési
idő
16 nap

185x185

16 nap

60x60

26 nap

60x60
90x90

26 nap
esetenkénti

16.5x16.5

esetenkénti

16.5x16.5

esetenkénti

Magyarországon a FÖMI Távérzékelésé osztálya vásárolja meg és dolgozza fel rendszeresen
a LANDSAT TM felvételeket, amelyeket elsősorban mezőgazdasági, vízgazdálkodási és környezetmonitorig célra dolgoznak fel. Az 5.11 ábrán mutatjuk be a Magyarországot lefedő
felvételeket és a belőlük készült 1:100 000 méretarányú fotótérképek szelvényeit.
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5.11 ábra. A Magyarországot lefedő LANDSET TM felvételek és a belőlük készült
M = 1:100 000 méretarányú fotótérképek szelvényei
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5.3.

Háromdimenziós lézeres letapogatás

Az egyik legújabb, gyorsan terjedő, de ma még nagyon költséges technológia a háromdimenziós lézeres letapogatás, vagy más néven a lézerszkennelés. Ez a módszer szoros rokonságot
mutatat a modern mérőállomásokkal, a fotóteodolitokkal és az általános értelemben vett távérzékeléssel is.
A földi lézerszkennereket a mérőállomásokhoz és a fotóteodolitokhoz hasonlóan mérőállványra helyezhetjük, amely egy mérőprogramnak megfelelően lézerimpulzusok segítségével
méri a visszaverő felület távolságát. A letapogatás irányainak és távolságának segítségével a
műszer koordinátarendszerében meghatározza a visszaverődések háromdimenziós ponthalmazát (pontfelhőjét). A pontfelhő fényképszerűen is megjeleníthető, ezért „egyképes sztereo
fotogrammetriának” is nevezhetnénk. A ponthalmaz feldolgozását általában a letapogatással
egyidőben készített digitális fényképek is segítik. Ismert ponton felállított és tájékozott letapogatással a ponthalmaz az országos koordináta rendszerbe is transzformálható, amit a letapogatott, ismert helyzetű illesztő pontok is segítenek. Az 5.12 ábrán a Leica HDS3000 berendezést mutatjuk be, amely 360×270° látószögben képes letapogatni. A műszer felbontása és pontossága 50 m hatótávolságon belül 6 mm.

5.12 ábra. Leica HDS3000 lézer szkenner
A lézerszkennerek repülőgépen is elhelyezhetők, amelyek a Föld felszínéről és felszín közeli
tárgyakról visszaverődő jeleket detektálják. Egyetlen lézernyaláb több felületről is visszaverődhet, amely további hasznos információt szolgáltat. Többszörös visszaverődéssel, pl. fák
vagy épületek magasságai is meghatározhatók. A légi fotogrammetriához hasonlóan itt is a
GPS segítségével határozhatjuk meg a repülés nyomvonalát. Az országos koordinátarendszerbe történő transzformációhoz földi módszerrel vízszintes illesztő objektumokat és magassági
illesztő felületeket is kell mérni. Ez a módszer elsődlegesen topográfia felületmodellek létrehozására használható. Vannak olyan berendezések, amelyek a lézerjel intenzitását is mérik,
ezért radiológiai adatokat is szolgáltatnak. A lézerszkenneléssel egyidőben általában légi felvételeket is készítenek, amely segíti az adatfeldolgozást.
Az intézetünkben kísérleti méréseket végeztet a fák köbtartalmának és lombozatának földi
lézerszkennerrel történő meghatározására. Szintén elkészült a Fertő-tó egy partszakaszának
légi lézerszkennerrel előállított terepmodellje is. Az 5.13 ábra egy „fényképszerű” felületrészt
mutat be, amely domborzatárnyalásos módszerrel készült. A bal felső rész a Fertő-tó és a nádas, a további részek a legelők és az árkok, valamint a földutak felületét mutatják. A felmérést
a német TopSys cég Falcon II LIDAR szenzorral készítette, amelynek a hatótávolsága 1600 m
és a távolságmérés felbontása 1.95 cm. A repülési magasság függvényében 4-10 pont/m2 felbontás érhető el. A levezetett terepmodell pontossága 15 cm körüli érték.
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5.13 ábra. A Fertő-part lézerszkennerrel készült domborzatárnyalásos részlete
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6. Térinformatika
__________________________________________________________
A számítástechnika és az információelmélet területén jelentkező hatalmas fejlődés nagymértékben elősegítette a hagyományos geodéziai, fotogrammetriai és távérzékelési felmérések
digitális eszközeinek és módszereinek az elterjedését is. Szinte természetszerűen adódott,
hogy a korábbi (papír) térképalapú geometriai adatok, és a hozzájuk tartozó (gépelt) nyilvántartási adathalmazok, számítógépes adatbázisba kerüljenek, megkönnyítve ezzel az egységes
kezelését és használatot. Ez az új térinformatikai (vagy térinformációs) rendszer azonban
számos más lehetőséget is megnyitott a különböző digitális térképi és leíró (un. atributum)
adatok közötti adatelemezés területén.
A különböző szakterületek speciális igényeinek megfelelően kialakított digitális térképi és
leíró adathalmazokat különböző elnevezéssel látták el. A földfelszínhez kapcsolódó általános
rendszerek elnevezése a tér-, vagy geoinformatika (GIS – Geographic Information System). A
geodézia alapfeladataihoz szorosan kapcsolódnak a földnyilvántartási információs rendszerek
(LIS – Land Information System). De számos más szakterületi rendszer is megemlíthető
(közművek, ipartelepek, környezet és erőforrás gazdálkodás, erdőgazdaság, közlekedés, mérnöki tervezés, földrajz, társadalomtudományok stb.).
Általánosságban térinformatikai rendszernek nevezzük azt az adott (földrajzi) környezethez
(helyhez) kapcsolódó rendszert, amely lehetővé teszi a digitálisan tárolt térbeli (geometriai) és
leíró adatok egységes kezelését és vizsgálatát, valamely szakterület elméleti, gyakorlati és
kutatási igényeinek a kielégítésére.
A térinformatikai rendszerek általános feladatai a következők:
•
•
•
•

adatnyerés és adatgyűjtés,
adatkezelés,
adatelemzés és
adatmegjelenítés.

A rendszer alkotóelemei szintén négy részből állnak:
•
•
•
•

hardver (számítógépes eszközök),
szoftver (a feladat végrehajtásának programrendszere),
adatok (különböző forrásokból) és
a felhasználó (a teljes rendszer szakképzett kezelője és ismerője).

A térinformatika feladatai és alkotóelemei közül néhánnyal részletesebben is megismerkedünk. A fő hangsúlyt a földmérési és topgráfiai alaptérképekkel kapcsolatos térinformatikai
rendszerek elvi bemutatására fektetjük.
6.1.

Adatnyerés és adatgyűjtés

A térinformatika geometriai adatait szintén a geodéziai vonatkoztatási rendszereihez kapcsolódó vetületi és magassági koordinátarendszerekben értelmezzük. A térinformatikai rendszerekben a vizsgált területeket általában a térképszelvények kilométer hálózatának megfelelően
határolják le.
Két fő adatgyűjtési módszert, a közvetlent és az utólagos adatgyűjtést különböztetjük meg.
Közvetlen adatgyűjtésen a hagyományos geodéziai módszerekkel, a műholdas navigációs
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vevőberendezésekkel (GPS) és a fotogrammetriai és távérzékelési eszközökkel mért digitális
adatok előállítását értjük. Ezekkel a módszerekkel a felmérendő objektumok jellemző pontjainak a koordinátáit mérhetjük meg, amely un. vektoros adatokat szolgáltat. A fotogrammetria
és távérzékelés esetében megismertük a raszteres adat fogálmát is, amely a vetületi síkban
geometriailag jól definiált elemekhez kapcsolja a hasznosítható információkat.
Mivel a tudományterület kialakulásakor a rendelkezésre álló adatok nagy része hagyományos
térképi adathordozókon került rögzítésre, szükségessé vált a térképen vektoros formában,
pontonként azonosítható adatok digitalizálása, vagyis a koordináta információk visszanyerése
digitális formában. A digitalizáló berendezéseket a gyakorlatban a szkennerek (letapogató
berendezések) követték, amelyek az eredeti térképek tartalmát, a légi felvételekhez hasonlóan,
raszteres állománnyá alakítják át. A raszterek alapján az eredeti vektoros információkat a fotogrammetriai és távérzékelési anyagokhoz hasonló módon lehet visszaállítani. A digitalizálást és a térképek szkennelést utólagos adatnyerésnek nevezzük.
Az adatgyűjtés során azonban azokat a leíró információkat is fel kell jegyezni, vagy össze kell
gyűjteni, amelyek a geometriai és radiológiai adatok alapján közvetlenül nem határozhatók
meg, vagy az eredeti térképek csak korlátozott mértékben tartalmazták. Ezt a feladatot az
atributum adatok gyűjtésének nevezzük, amely az alkalmazó szakterületéhez kapcsolódó információkat gyűjti össze.
A digitális térképező programokat, valamint a fotogrammetriai (és távérzékelési) anyagokat
feldolgozó rendszereket elsősorban térképészeti feladatok megoldására tervezték. Ezek általában nem integráns részei a térinformatikai rendszereknek, de digitális adatformátumokon keresztül (pl. DXF – Drawing eXchange Format) térinformatikai rendszerekbe is betölthetők. A
jelenlegi gyakorlati tendencia azonban a térinformatikai rendszerekbe történő szerves beillesztés helyezi előtérbe, amely a térinformatikai objektumokon keresztül az egységes felépítést és
adatkezelést biztosítja. A fotogrammetriánál láttuk, hogy a geodéziai célú alkalmazás terepi
méréseket is igényel. A távérzékelésnél a kisebb geometriai pontosság miatt erre általában
nincs szükség.
6.2.

Adatkezelés és adatmodellek

A térinformatikai rendszerek adataival a valós világot - a földfelszíni objektumokat - kívánjuk
egyszerűen, de természethűen és reálisan megjeleníteni. Ez a megjelenítés csak megfelelő
adatmodelleken keresztül történő absztrakcióval lehetséges.
A modellalkotásnál azt az egységet, amely az alapjellegénél fogva már tovább nem osztható
entitásnak nevezzük. (Más szempontok szerint persze tovább is bonthatnánk egy adott entitást, de ez már nem az adott alapjelleg szerint történne.) Tartalmilag ilyen entitások, pl. a
DAT vagy a DITAB digitális szabvány szerint definiált objektumok tartalma is (3.1. fejezet).
Az entitások három jól elkülöníthető tulajdonsággal jellemezhetők, ezek:
•
•
•

az osztályba sorolás (az azonos tulajdonságok összessége alapján történő azonosítás),
az attribútumok (a tulajdonságokat leíró mennyiségi, minőségi szakadatok) és
a kapcsolatok (más entitásokkal való geometriai kapcsolat meghatározása)

Ilyen osztály lehet, pl. egy erdő, attribútuma az erdő területe, kora, átlagos famagasság stb. és
a kapcsolata, pl. az, hogy Sopron külterületében található. Sopron külterülete szintén egy jól
definiálható entitás.
Az entitások digitális reprezentációját objektumnak nevezzük, amely a következő tulajdonságokkal, adatokkal jellemezhető:
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•
•

•

1. geometriai - helyzeti adatok
2. attribútumok - leíró adatok
• 2.a. az objektum osztálya, azonosító adatok
• 2.b. egyéb szakadatok
• 2.c. egyedi azonosító (pl. geokód, vagy helyrajzi szám)
• 2.d. minőség (geometriai és leíró adat)
3. kapcsolatok (más objektumokkal)

A különböző térinformatikai, vagy a térképészeti rendszereknél első lépésben definiálni kell
az objektumokat (pl. DAT, DITAB szabvány), amelyekhez szöveges attribútumok, és geometriai adatok is tartoznak. Az attribútumok adatbázis-kezeléssel, a geometriai adatok vizuális megjelenítéssel és numerikus módszerekkel elemezhetők. A geometria adatokat raszteresen és vektorosan is kezelhetjük.
Az objektumorientált felfogásnak megfelelően a geometriai alapobjektumot a pont jelenti,
amelyből generálható a vonal, a vonalakból felépíthető a terület (vagy (zárt) poligon), a területekből (felületekből) a térbeli test. A területekből – a kapcsolatokon keresztül - összeállíthatók a nagyobb egységek, a térképszelvények teljes tartalma is.
A geometriai elemek szomszédsági kapcsolatának leírást topológiának nevezzük. A topológiai felépítése az objektumosztályok kódolásával történik, ezek a kódok teremtik meg a kapcsolatot az objektumhoz tartozó atributumokkal is. Az adatbázisnak a pontkoordinátákon kívül a
topológiai felépítés tárolást is biztosítania kell.
Az egymásból logikailag felépülő objektumok öröklik az előző objektumok tulajdonságait és
azok kapcsolatait is, amely lehetővé teszi a térinformatikai rendszerek következetes felépítését
és matematikai kezelését is.
A szabályos raszteres adatbázisok kezelése lényegesen könnyebb a szabálytalan vektoros modellnél. A raszteres képelemek (pixelek) mérete ismert. A sorokba és oszlopokba (mátrixba)
rendezett pixelek az itt elfoglalt helyük szerint kódolhatók és a geometriai helyűk is egyértelműen meghatározható. A pixelekhez rendelhetők azok az objektumosztályok is, amelyekhez
az adott pixelek geometriailag tartoznak (pl. erdő, út, folyó stb.)
Az objektumok rétegekbe, fedvényekbe történő rendezése megkönnyíti azok kezelését és értelmezését is. A topográfiai alaptérképek esetében, pl. az azonos entitások objektumait, a jelkulcsi ábrázolás elemeit, a feliratokat, közigazgatási határvonalakat, stb. célszerű külön
fedvényekbe szervezni. Az 6.1 ábrán a valóságot négy rétegre bontották (domborzat, úthálózat, épületek, vízraj). (A hagyományos nyomdatechnikánál a különböző színű elemek, különböző nyomó fóliákra kerültek. A rétegek és fedvények helyett ezért gyakran a fólia elnevezést
is használják, amely a képi megjelenítés miatt – átlátszóság – jóval szemléletesebb is.)

6.1 ábra. Azonos entitású objektumok rétegbe rendezése

102

A geometriai objektumok felépítését, továbbá raszteres és vektoros ábrázolásukat a 6.1. táblázatban foglaltuk össze.
6.1 táblázat. A geometriai objektumok jellemzői és ábrázolása
A kiterjedés
dimenziója

Szabályos adatmodell:
„raszter”

0D - nincs, pont

Szabálytalan adatmodell:
„vektor”

+

1D - lineáris, vonal

2D - sík, terület

3D - térbeli, felület és test

Gyakran a térképi információkat egyetlen rétegben tárolják, mivel csak más, pl. raszteres információk elemzéséhez, összehasonlításához használják.
A vektoros és raszteres adatokat adatbázisokban tárolják, a levezetett objektumok geometriai
pontossága az adatforrás pontosságával jellemezhető, amely az adatforrás pontosságának a
függvénye. A leíró adatok minőségét a teljesség és az aktualitás jellemzi.
6.3.

Műveletek és elemzések

A különböző térinformatikai rendszerek a céljuknak és kiépítettségüknek megfelelően számos
műveletet és elemzést is lehetővé tesznek. A műveletek adatbázisai lehetnek vektoros, raszteres vagy vegyes adatbázisok is. Ezek közül néhányat részletesebben is bemutatunk.
A 6.2. táblázatban a szabályos és szabálytalan adatmodellek és a velük kapcsolatos műveletek
összehasonlítását adjuk meg, ahol a kedvező tulajdonságokat is kiemeltük. Mint látható a különböző adatmodellek előnyös és előnytelen tulajdonságokkal is rendelkeznek.
A vektoros adatok általában pontosabbak, kevesebb a helyigényűk, lassabban évülnek el, de
kezelésük és a hozzájuk kapcsolódó műveletek jóval bonyolultabbak a raszteres adatmodellhez viszonyítva.
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6.2. táblázat. A szabályos és szabálytalan adatmodellek összehasonlítása
Szabályos adatmodell: „raszter”

Szabálytalan adatmodell: „vektor”

előállítás

egyszerű és gyors

bonyolult és hosszadalmas

geometriai pontosság

kevésbé pontos

pontos

tárolás típusa

szabályos elhelyezkedésű elemek

vektoros szabálytalan elemek

tároláshoz szükséges
hely

nagy

kicsi

kereső algoritmusok

gyors

lassú

rajzoló algoritmusok

a nagy adatmennyiség miatt
lassú

gyors

térbeli kapcsolatok

egyszerű

bonyolult

térbeli műveletek

egyszerű

bonyolult

térbeli mintavételezés

jó

változó

információ visszaadás

részletes és egyenletes

lényegi és egyenlőtlen

elévülési idő

rövid

hosszabb

aktualizálás

egyszerű

bonyolult

Karakterisztika

6.3.1.

Vektor alapú műveletek

A geodéziai és topográfiai alaptérképekkel kapcsolatos alapműveletek közül a digitális térképezés és a generalizálás alapelemeit külön is összefoglaljuk.
Digitális térképezés
A digitális térképek újfelmérések alapján is elkészíthetők a térinformatikában definiált adatkapcsolatok alapján. Ekkor a bemenő (input) adatok a geodéziai, fotogrammetriai vagy GPS
mérésekből származó pontkoordináták, amelyek a mérendő objektumok jellegzetes pontjait
reprezentálják. Hasonló módon járhatunk el a digitalizálásból származó koordinátákkal is.
Ezek a pontok azonosítóval (általában egy szám), sík koordinátákkal és egyéb paraméterekkel
ellátott rekordonként kerülhetnek az adatbázisba, illetve egy pont típusú rétegbe. Általában az
egyik legfontosabb paraméter a pont magassága, ha a konkrét feladathoz erre is szükség van.
Ezek az adatok képezik a topológiai felépítésének az alapját.
A digitális geodéziai alaptérképek felépítéséhez további pont, vonal és terület rétegeket kell
ebből az adatállományból interaktív grafikus rajzeszközökkel felépíteni. A DAT szabványnak
megfelelő kódolás alapján, pl. a pont rétegbe kerülnek maguk a geodéziai alappontok, amelyeket jelkulcs szerint ábrázolnak. A vonal rétegbe kerülnek, pl. az elektromos vezetékek,
szintén jelkulcsi ábrázolásban. Különböző területrétegbe sorolhatók, pl. a földrészlet és épület
határvonalak stb., a megfelelő rajzi jelkulcs (vonalvastagság, szín) felhasználásával.
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Az objektumok generálásával felépíthetők a topológiai kapcsolatok is és az egyes osztályokhoz az adatbázisok is hozzárendelhetők. A földnyilvántartás esetében az attribútumok tartalmazzák a levezetett területeket, művelési ágakat, helyrajzi számokat, tulajdonosokat és egyéb
változások adatait is. A már meglévő objektumok és adatbázisok természetesen törölhetők,
szerkeszthetők és újabb adatok is bevihetők.
A 6.2. ábrán példaképpen bemutatunk néhány topológiai típust, amellyel az ábrán található
terület objektumok (0ABCDE) kapcsolatrendszere építhető fel. Ezek a kapcsolatok kerülnek
be az adatbázisba, amely segítségével megjeleníthetők és vizsgálhatók az objektumok.

6.2. ábra. Néhány topológiai típus
Térkép generalizálás
Elméletileg a topográfiai alaptérképek a geodéziai alaptérképekből generalizálás segítségével
állíthatók elő, amelyre a jóval kisebb méretarány miatt van szükség. Ezt a generalizálást a
térinformatikai eszközök megkönnyíthetik, ha rendelkeznek ezzel az interaktív grafikus lehetőséggel is.
Mivel a tulajdonviszonyokra itt nincs szükség, az azonos művelési ágú szomszédos földrészletek egy objektumba szervezhetők. Ha az egyes művelési ágak egy adott mértéknél kisebbek
a szomszédos legnagyobb objektumhoz kapcsolhatók.
A területi generalizálást követően a nagyon sok pontból álló görbék megfelelő módszerekkel,
a generalizálás méretarányának megfelelően simíthatók.
A geodéziai alaptérkép elvileg vonalas, de területként nyilvántartott objektumai vonallá (pl.
utak), vagy pont objektummá (pl. híd) alakíthatók és jelkulcs szerint ábrázolhatók.
Egyéb vektoros műveletek
A térképezés és a generalizálás is különböző vektoros (matematikai) műveleteken alapszik.
Ezeket azonban részletesen nem mutatjuk be, de a teljesség igénye nélkül megemlítünk néhány egyéb hasznos lehetőséget, amely a térinformatika egyéb lehetőségeit érinti:
•
•
•
•
•

lekérdezések az attribútumok alapján,
statisztikák jelentések készítése,
tematikus listák készítése,
grafikus kiválasztások,
útvonal generálás, stb.
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6.3.2.

Raszter alapú műveletek

A raszterekkel végzett műveletek viszonylag gyorsan és egyszerűen elvégezhetők, de az adathalmazok nagyon nagy tárkapacitást igényelnek. A raszteres műveleteknél nehéz különbséget
tenni a fotogrammetriai, távérzékelési és térinformatikai célú funkciók között. A következő
néhány művelet besorolása is önkényes, akár a fotogrammetria vagy a távérzékelés témakörébe is besorolhatók lehetnének.
Raszter elemek osztályozása
A digitális ortofotók, a megfelelően korrigált távérzékelési anyagok, a szkennelt térképek
olyan digitális adathalmazt jelentenek, ahol a raszterekhez szürkeségi fokozatok vagy több
hullámhosszhoz tartozó intenzitás adatok tartoznak. A raszter elemek osztályozásakor ezeket
a radiológiai információkat alkalmas módszer segítségével tematikus kóddá alakítják (transzformálják) át, és ezekhez a kódokhoz rendelik a leíró adatokat. A raszteres adatábrázolást és a
tematikuskódolást 6.3. ábrán mutatjuk be.

6.3 ábra. A raszteres adatábrázolást és a tematikuskódolás
Az üres pixeleket, amelyek tartalma a tematika szempontjából közömbös nulla kóddal jelölik.
A pixelekhez tartozó információkat tömörített formátumban tárolják.
Raszter elemek megjelenítése
A raszteres megjelenítéséhez, vagy vizualizálásához, különböző színeket célszerű rendelni az
egyes pixelekhez, amellyel térképi hatás érhető el. A színes vizualizálás a szürkeségi fokozatos adatok esetében is hasznos lehet. Ezt a módszert hamisszínes megjelenítésnek nevezik.
A raszter műveletek alapösszefüggése
A fotogrammetriai, távérzékelési, képfeldolgozási és térinformatikai célú raszteres műveletek
alapösszefüggései az
( x,y )

( x,y )

R = Φ (S1 , S 2 K S n )

általános képlettel írhatók fel, ahol R valamely pixelre vonatkozó művelet eredménye, Φ a
függvénykapcsolat és Si a forrás pixelek számításba bevitt értékei.
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Ezek a műveletek többnyire a képfeldolgozásnál – élkiemelés, árnyékok szűrése stb. – használatosak, de a térinformációs rendszerekben is felhasználhatók, szűrésre, generalizálásra, a
hasznos információk kiemelésére.
Egyéb raszteres elemzések
A vektoros műveletekhez hasonlóan itt is elvégezhetünk általános informatikai műveleteket:
• lekérdezések a tematikus kódok alapján,
• statisztikák jelentések készítése,
• tematikus listák készítése,
• grafikus kiválasztások,
• különböző időpontra vonatkozó adatok összehasonlítása (pl. környezet monitoring
rendszerek esetében).
6.3.3.

Vektor és raszter adatok közötti műveletek

A térinformatikai műveletek sorában nagyon gyakori a vektor-raszter és raszter-vektor átalakítási (transzformációs) művelet, amely szintén matematikai eszközökkel hajthatók végre.
Vektor-raszter átalakítás
A meglévő térképek szkennelésénél, a vonalas (vektoros) adatok képernyőn történő megjelenítésénél, vagy raszteres nyomtaton történő megrajzolásánál lényegében vektor-raszter átalakítás hajtanak végre, amelyet ezeknek a perifériáknak a meghajtói vezérelnek.
A raszteres átalakítást azonban térinformatikai rendszerekben is elvégezhetjük. A vektoros
adatok átalakítására, pl. akkor lehet szükség, ha bizonyos elemzések a raszteres adathalmazok
között könnyebben elvégezhetők.
A 6.4. ábrán a raszteres átalakítás két különböző módszerét mutatjuk be. Az egyszerű
raszterizálásnál minden olyan pixelhez, amelyet a vonal érint, azonos értékeket rendelünk. Az
anti-aliasing módszernél a hozzá rendelt értékek (szürkeségi fokozat) a vonaldarabnak a pixel
központjától való eltérésének a függvénye. Ezzel a többletinformációval növelhető a raszter
információ tartalma.

6.4. ábra. A raszteres átalakítás két különböző módszere
A következő műveleteket hajthatjuk végre:
• vonalrajzolás (a kezdő és végpont pixelei között)
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•
•

körrajzolás (a nyolcad kör pixeleiből tükrözéssel)
poligon kitöltés
a, különböző vastagságú és típusú (folytonos, szaggatott stb.) vonalak generálása
b, területgenerálás (azonos objektum osztályok)

Raszter-vektor átalakítás
A raszter-vektor átalakításra a szkennelt térképek eredeti vektoros tartalmának a visszaállításakor, vagy a digitális ortofotók és távérzékelt anyagok vektoros kiértékelése során van szükségünk. Lényegében mind a két feladat informatikai rendszerrel történő digitális térképezésnek felel meg. Az átalakítások során azonban mindig pontosságcsökkenésre számíthatunk.
A 6.5. ábrán a vektorizálás két különböző módszerét mutatjuk be, melyek szintén matematikai
műveletekkel végezhető el.
A középvonalas vektorizálást általában vonalas térképek esetében alkalmazzák. Első lépésben
alkalmas raszteres műveletekkel levékonyítják a vonalakat egyetlen pixel vastagságra (ez a
csontváz), majd a pixelekhez egyenes szakaszukat illesztenek.

6.5. ábra. A vektorizálás két különböző módszere
A határvonalas vektorizálást általában színes (tematikus) térképek vagy ortofotók és távérzékelt anyagok esetében alkalmazzák. A határvonalakat itt is hasonló módon, élmegőrző simítást követően generálják.
Néhány további műveletet is megemlítünk:
• körök,
• null-körök,
• ívek,
• szaggatott vonalak,
• vonalvastagságok,
• sraffozások és
• térképi szimbólumok, térképi feliratok felismerése.
6.3.4.

Domborzat reprezentációk

A tériformatikai rendszerek nagyon gyakori eleme a domborzatábrázolás, amely a geodéziai
és topográfiai alaptérképek esetében, de az ortofotók előállításánál is alapvető jelentőségű.
A domborzati viszonyok elemzése, pl. vízgazdálkodásnál, vagy egyéb környezeti erőforrások
tervezésénél és monitorozásánál is nagyon jelentős szerepet tölthet be.
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A domborzat raszteres és vektoros adatállományban is tárolható, továbbá számos rasztervektor és vektor-raszter átalakítási funkció is ismert a térinformatikai lehetőségek között. A
fontossága miatt ezeket külön fejezetben ismertetjük.
Az elsődleges magassági adatok alapvetően vektoros adatok, amelyeket az általános geodéziánál és a sztereo fotogrammetriánál mondottaknak megfelelően állítanak elő. Ezek szabályos
és ismert négyzethálózatok sarokpontjaiban, vagy ismert rendezetlen halmazban mért magasságok, az utóbbiak tartalmazzák az idomvonalak jellegzetes pontjait is.
Ezekből az adatokból gyakran további vektoros adatokat generálnak. Ezek lehetnek, pl. a
vizsgált területet lefedő homogén négyzethálózat sarokpontjaiban interpolációval meghatározott másodlagos magasságok (a szabályosság bizonyos matematikai előnyöket biztosít). Az
egyes négyzetek topológiailag felépített objektumokként is kezelhetők, amelynek az attribútumai lehetnek az alkalmasan levezetett felületelemek matematikai összefüggései.
A rendezetlen pontokra alkalmas matematikai módszerekkel szabálytalan háromszögháló
(TIN - Triangulated Irregular Network) feszíthető, amely a négyzetekhez hasonlóan szintén
topológiába szervezhető és a felületelemeket is tartalmazza. Előnye, hogy a törésvonalak háromszög oldalként definiálhatók, és ez a reprezentáció kevesebb generalizálást tartalmaz mint
a négyzetes modell.
A geodéziai és topográfiai térképek méretaránynak megfelelően előállított vektoros szintvonalak az elsődleges, de célszerűen a négyzet vagy TIN modell alapján generálhatók.
Közvetett magassági adatok a topográfiai térképek szintvonalainak a digitalizálásával, vagy a
szkennelt térkép szintvonalainak vektoros átalakításával határozhatók meg. A szintvonalak
pontjai alapján interpolációval szintén levezethetjük a négyzethálós adathalmazt.
Nagyon gyakori a domborzat raszteres tárolása, amely jól illeszkedik az egyéb raszteres adatokkal kapcsolatos vizsgálatokhoz. Ebben az adatrendszerben a raszterek középpontjához tartozó átlagos magasság a tematikus kód. A raszter sarokpontokat tartalmazó vektoros adatokból átlagolással, a további adatokból alkalmas interpolációval vezethető le ez az átlagérték.
A raszteres átalakítás szintén pontatlanságot eredményez, de tömörebb adathalmazt eredményezhet, és bizonyos műveletek könnyebben elvégezhetők lesznek.
Néhány a terepmodellel végrehajtható vizsgálat a következő:
• statisztikák számítása (átlag, minimum, maximum, szórás),
• lokális minimum és maximum helyek keresése,
• lejtő osztályok generálása,
• vízgyűjtő területek lehatárolása,
• vízösszefolyás modellezése,
• árvíz, kiöntés és gátmodellezés,
• hordalék modellezés,
• semleges vonal (állandó emelkedésű) keresés,
• rétegek közti korrelációk számítása stb.
6.3.5.

A térinformatikai adatok megjelenítése

A térinformatikai rendszereknek szintén nagyon fontos eleme az adatok megjelenítése, vizualizációja mind a számítógépes monitoron, mind a különböző plottereken (vektoros ábrázolás)
vagy raszteres (színes) nyomtatókon. Ezek a perifériák nagy felbontást és gyors grafikus kár-
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tyákat igényelnek, hogy az interaktív grafikus műveletek és eredmények fiziológiailag és ergonómiailag is kényelmes munkakörülményeket teremtsenek.
A vektoros megjelenítésnél a szokásos térképi minőség az alapkövetelmény a monitor és az
egyéb perifériák tekintetében is. A raszteres adatoknál a „fényképszerű” minőséget kell biztosítani.
A 6.6. ábrán egy a DIGITERRA MAP rendszerrel készült grafikus munkafelületet mutatunk
be, ahol egy erdészeti térinformatikai rendszer egy aktív ((erdő)tagok) és három további látható rétegét (sürgősség, használat módja és Sz96.shp) szemlélhetjük egy időbe. A bekapcsolt
rétegek alatt a szín- és sraffozásos kódok segítik az adatok vizuális értelmezését. Ez a munkafelület megmutatja, hogy melyik erdőművelési feladatot milyen sürgősséggel (gyakorisággal)
kel elvégezni az egyes erdőtagokon.

6.6 ábra. Egy erdészeti térinformatikai rendszer grafikus felülete
A magasságok ábrázolása a szintvonalas rétegek bekapcsolásával érhető el a geodéziai és a
topográfiai alaptérképeknél. Gyakran csak néhány szükséges pontban tüntetnek fel magasságot, hogy elkerüljék a rajzi zsúfoltságot.
A digitális terepmodellek információi térhatású, perspektív megjelenítést is lehetővé tesznek,
amely szintén matematikai műveletekkel állítható elő. A 6.7. ábrán egy TIN modellt és az
abból generált térhatású ábrázolást mutatjuk be, ahol a plasztikus képet az árnyékhatások ábrázolása emeli ki.
A térhatású ábrázolás kombinálható a síkrajzi térképi elemekkel is, ha a sikkrajzi objektumokat „ráhúzzuk” a terepmodellre.
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6.7. ábra. Egy TIN modellt és a térhatású ábrázolása árnyékolással
6.4.

Térinformatikai rendszerek tervezése

Valamely szakterületi térinformatikai rendszer létrehozását mindig részletesen meg kell tervezni, és ellenőrizni a rendszer funkcionalitását. A tervezés a következő lépésekből áll:
•

Első lépésben gondosan meg kell állapítani, hogy milyen térképi és milyen szakadatokat kell bevinni a rendszerbe, ezek milyen formában állnak a rendelkezésre (raszteres
vagy vektoros).

•

Másodsorban definiálni kell, hogy az adatokkal milyen térinformatikai műveleteket
kívánunk elvégezni. A műveletek ismeretében választhatjuk meg a raszteres, vektoros,
vagy vegyes adatbázisokat.

•

Az első lépést követően definiáljuk az entitásokat és a kapcsolódó objektumokat,
megválasztjuk a szükséges attribútumokat, elvégezzük a kódolást és felépítjük a szükséges topológiákat.

•

A következő lépésben meg kell tervezni a hardverelemeket (megfelelő célszámítógép,
adattároló és egyéb szükséges perifériák). Ehhez a lépéshez szorosan kapcsolódik a
rendelkezésre álló térinformatikai szoftverek megválasztása is. A szoftvereket az első
három pontnak megfelelően kell kiválasztani. A mindent tudó szoftverek mítosza
azonban leáldozóban van (ezek mindent tudnak, kivéve, ami épp most a legfontosabb
lenne).

•

A tervezésbe már az előzetesen kiválasztott szoftvergyártókat is be kell vonni, így
olyan modulokat tudnak összeállítani, szolgáltatásokat kialakítani, amelyek a konkrét
feladatokat maximálisan ki tudják elégíteni. A személyes kontaktus a gyártokkal elősegítheti a rejtett hibák korrigálását és a rendszer folyamatos aktualizálását is.

A tervezést az adatbázisok feltöltése követi, a szükséges előzetes műveleteket - transzformációkat, adatkonverziókat - függetlenül, vagy a térinformatikai rendszer szolgáltatásaiként kell
elvégezni.
A rendszer teszteléséhez kisebb adathalmazzal célszerű előzetes vizsgálatokat végrehajtani,
még a teljes adatbázis feltöltése előtt.
A gyakorlatok során részletesebben megismerjük a DIGITERRA MAP rendszer szolgáltatásait, amelynek a hallgatói verziója költségtérítés nélkül elérhető.

