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A pályázat keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő 
néven, ami egymástól függetlenül is értelmes tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi 
építőkövekből lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes 
jegyzetét. A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a 
tananyagok optimálisan tudnak megjelenni a diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy 
előadó kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett, 
létrehozott tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok 
minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott metaadatokat (pl. fénykép 
készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.  
!
Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a 
„fordított osztály” (flipped classroom) vagy a MOOC (massive open online courses) nyílt 
videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni 
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes 
kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre. 
!
Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát, 
valamint szabadon használhatja a mások által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a 
hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított „jegyzetek” 
akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.  
!
Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan 
változó, változtatható képekből, videókból és 3D modellekből felépített dinamikus rendszer. 
Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják 
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet 
kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja a tananyagoknak és magának az oktatásnak a 
fenntarthatóságát is.  
!
A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy 
pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak, 
valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk. 
!
Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy 
foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a mai, felgyorsult világ megköveteli. 



A geomatika az a szakterület, amely módszeresen integrálja azokat az eszközöket, amelyeket térbeli 
adatok gyűjtésére és kezelésére használnak.  
Ezeket az eszközöket és adatokat a tudományos, a közigazgatási, a jogi és a műszaki feladatok 
végrehajtása során a  térbeli információk előállításának és kezelésének a folyamatában használják 
fel. !
A  Geomatika szakterületei 
 Geodézia (földmérés – „geometria” – elmélet/gyakorlat) 
    Felső geodézia (Geodesy) 
               (Vetülettan) 
               (A geodéziai mérések hibaelmélete és kiegyenlítése) 
    Általános geodézia (Surveying) 
 Fotogrammetria és távérzékelés 
 Műholdas helymeghatározás 
 Térinformatika !
A felsőgeodézia feladata 
 a Föld elméleti alakjának és  méretének meghatározása, valamint a földi vonatkoztatási  rendszerek 
fenntartása. !
Földi vonatkoztatási rendszerek tartalma: 
              a Föld fizikai és geometriai paraméterei 
              koordináta rendszerek 
              alappont hálózatok !
Az általános geodézia feladata  
a földfelszíni és felszínközei objektumok és  határvonalak  bemérése, térképi ábrázolása és kitűzése. !
      földmérési alaptérképek  
      topográfiai alaptérképek 
      erdőművelési üzemi térkép 
      vadgazdálkodási térkép !
      A térképek használata, tájékozódás a terepen  
          
      geodéziai mérőeszközök 
      hagyományos geodéziai  mérések feldolgozása a vetületi síkban !
Fotogrammetria és távérzékelés   
(általános értelemben vett távérzékelés) 
Feladata: a Föld felszínéről visszaverődő elektromágneses sugárzás megfigyelésével geometriai, 
radiológiai és tartalmi adatok gyűjtése és feldolgozása. 
       
Szűkebb értelemben vett fotogrammetria   („fényképmérés” ) 
 az általános geodézia felmérési feladatainak alternatívája 
(geometriai  és tartalmi  adatok, földi , légi és műholdas felvételek) !
Szűkebb értelemben vett távérzékelés 



globális és regionális radiológiai és tartalmi adatok szak-specifikus feldolgozása (pl. fafaj 
felismerés, egészségi állapot felmérés stb.) 
(különböző műholdas és légi felvételek elemzése) !
Műholdas helymeghatározás 
GNSS - Global Navigation Satellite System 
        „ (globális) műholdas helymeghatározó rendszerek” 
Feladata:  a felhasználó helyének meghatározása és a  
                 rendszer által szolgáltatott információkkal  
                 történő ellátása. 
NNSS-Doppler – GPS  –  Glonass – kiegészítő rendszerek (pl. WAAS-EGNOS) – Galileo – 
Benidou / Compass (kinai) – Indiai GNSS 
      
Globális helymeghatározó rendszer – GPS 
            Különböző pontosságú helyzeti adatok  
            automatikus bemérése és kitűzés  
            műholdakra végzett mérések segítségével 
       geodéziai vevők -  térinformatikai adatgyűjtők - navigációs vevők !
Térinformatika 
Általános értelemben vett feladata: 
egy térbeli rendszer geometriai és leíró (atributum) adatainak egységes digitális tárolása és elemzése 
valamely  szakterület   elméleti és gyakorlati igényeinek a  kielégítésére.   !
 Geoinformatika  vagy Földrajzi Információs Rendszer 
(GIS – Geographic Information System) 
Egy adott földrajzi helyhez kapcsolódó rendszer 
    digitális földmérési alaptérkép és földnyilvántartás 
     (LIS – Land Information System) 
    erdészeti  térinformatikai rendszer 
    egyéb szakterületi információs rendszerek 
         (térinformatikai szoftverek) !!!



Felsőgeodézia 
__________________________________________________________ !

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 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). !

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. 

!
Az EOVA (Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat) alappontjainak a koordinátáit az 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 a 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. !



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. 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.  

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. !
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. 

!
!



Felsőgeodézia 
__________________________________________________________ !

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 könnyen 
el lehetett végezni. (Manapság már közvetlenül az ellipszoidi vetületek is könnyen kiszámíthatók, 
ezért a közeljövőben az UTM vetületek alkalmazása kerülhet az előtérbe.) 

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. 

A lineármodulust általánosan az           #  
hányadossal definiálják, ahol #  és #  az egymásnak megfelelő pontból kiinduló #  alapfelületi és 
#  vetületi hosszhoz tartozó differenciális változás.  
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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.) 

A hossztorzulási tényezőt általánosan az                      #  
hányadossal definiálják, ahol  U  a hossztorzulás, 
a hosszredukció a                                                          #  
összefüggéssel számítható. 

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: 

#  , a simuló gömb sugara az 0 kezdőpontban, 

# , 

#  
A vetületi kezdőpont gömbi koordinátáit a  

#        és       #    összefüggéssel számíthatók. 
Gyakorlati szempontból az ellipszoidi kezdő meridiánt célszerű a vetületi kezdőpontba áthelyezni, 
ekkor egy tetszőleges # ellipszoidi pont gömbi koordinátái a  

#   ,  és #  
összefüggéssel számíthatók. 

A vetületi koordináta rendszer +x tengelye északra, +y tengelye keletre mutat, ezért északkeleti 
tájékozásról beszélünk.  

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  

#                    és                #  

összefüggéssel számíthatók, ahol #  radiánban értendő. 
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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  

#   ,  és 

#  
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 #  helyettesítéssel érhető 

el, ahol #  a metsző körök szélessége a segédrendszerben. 

A gömbi pontok ferde elhelyezésű metsző hengervetületi koordinátái tehát az  

#   , 

#  

összefüggéssel számíthatók. Az #  és #  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.  

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.  

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 (Δ12) szöget második irányredukciónak nevezzük. (Az első 
irányredukció a szögtartó vetületeknél nulla értékű.) !
A második irányredukció a  #  közelítő összefüggéssel számítható. 

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

#       ,      #       és      #  

közelítő összefüggésekkel számíthatók, amelyek csak a szakasz végpontok x’ koordinátáinak a 
függvényei. 
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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 vetületirendszer fontosabb paraméterei 

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

#  , 

ahol m általában egy pozitív egész 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. 

2.4. táblázat. Az EOTR felosztása 

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

φ 47 a kezdőpont ellipszoidi szélessége

λ 19 a kezdőpont ellipszoidi hosszúsága

φ 47 a kezdőpont gömbi szélessége

m 0.999 93 a redukálás mértéke

y 650 000 m vetületi eltolás

x 200 000 m vetületi eltolás

m
hosszvetületi
hossztérképi

M :1==

Méretarányszám Lefedett terület 
(Δy · Δx - km)

Térképlap mérete 
(Δy · Δx - cm)

Szelvény- 
számozás (példa)

alaptérkép

100 000 48  ·  32 48  ·  32 107 topográfiai

50 000 24  ·  16 48  ·  32 107-4 (nem használt)

25 000 12  ·  8 48  ·  32 107-43 topográfiai

10 000 6  ·  4 60  ·  40 107-432 topográfiai

4 000 3  ·  2 75  ·  50 107-432-1 geodéziai



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 0-tól 11-ig 
tart. 

A lefedett területek a méretarány-sorozatban mindig negyedelődnek. 

!
!

2 000 1.5  ·  1 75  ·  50 107-432-13 geodéziai

1 000 0.75  ·  0.5 75  ·  50 107-432-132 geodéziai



Felsőgeodézia 
__________________________________________________________ !

A felsőgeodézia koordináta rendszerei !
A csillagászat, a földtudományok, közöttük a geodézia tudománya is, olyan koordináta rendszereket 
használ, amelyben a természeti törvények érvényesülnek és azok a természetben egyértelműen 
kijelölhetők. 

!
Kvázi inerciális geocentrikus koordináta rendszerek 

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 Newton-féle 
törvények érvényesülnek. A természetben ilyen ideális koordinátarendszert azonban 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 irány 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 (Julián) időpont (2000. január 1. 12.00 óra). A harmadik Y 
tengelyt a jobbsodrású rendszernek megfelelően választják. 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 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. A végtelen távoli csillagok 
koordinátái a kvázi-inerciális geocentrikus rendszerben változatlannak tekinthetők.  

Földi geocentrikus koordináta rendszerek 



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 nem 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. 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 relativitás-elmélet 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 ʺ″Aʺ″ tömegpontra a gravitációs és 
centrifugális erő eredője hat.  !
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): 

#  , 

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. Mivel egységnyi tömegpontról beszélünk, a nehézségi erő és a tömegpontra ható 
nehézségi gyorsulás azonos számértékűek, csak dimenziójukban térnek el egymástól (kg m s-2 ill. m 
s-2). 
A geodéziai mérések során a műszerek tengelyeit a merési ponthoz tartozó ʺ″vízszintesʺ″ 
szintfelülethez, illetve annak a normálisához, a ʺ″függőleges irányhozʺ″ tájékozzák. (A gyorsulás 
nagysága graviméterrel mérhető.) 
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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 ʺ″tengerszint felettiʺ″ 
magasságát ettől a nulla kezdőértéktől vezetik le.  

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. 

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 reprezentálnak, amely matematikailag 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. 

Ellipszoidi és gömbi koordináta rendszerek 

Mivel a sima lefutású, de szabálytalan geoid csak néhányszor száz négzetméteres 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 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, vag 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 fontosabb paramétereket és a derékszögű és ellipszoidi koordináták közötti átszámítás 
összefüggéseit 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 
középponton 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 koordináta rendszerek 

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 felszíni pontok hagyományos térképi ábrázolásánál, vagy 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 tehát az 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. 

2.1. táblázat. Az ellipszoid fontosabb paraméterei és összefüggései 

Megnevezés Jelölés 
és összefüggések

Gömbi megfelelő 
(R – a gömb sugara)

az ellipszoid fél nagytengelye a R

az ellipszoid fél kistengelye b R

lapultság 
(arányszám)

!
()

0 
-

első excentricitás négyzete 0

második excentricitás négyzete 0

harántgörbület 
(meridiánra merőleges irányú)

R

meridián irányú görbület R
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Felsőgeodézia 
__________________________________________________________ !

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 (kerethálózat), 
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.  

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 alappontok 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 a 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. 

Táblázat. Néhány vonatkozási rendszer és a kapcsolódó ellipszoidok. 

vonatkoztatási rendszer: WGS-84 ETRS89 hazai rendszer

ellipszoid neve 
és elhelyezése

WGS-84 
geocentrális

GRS80 
regionális

IUGG/1967 
helyi

a 6 378 137.000 00 6 378 137.000 00 6 378 160.000 00



!!!

b 6 356 752.314 25 6 356 752.314 14 6 356 774.516 09

f 298.257 223 563 298.257 222 101 298.247 167 430



Általános geodézia 
__________________________________________________________ !

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: 

• 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: 

# , 

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. 
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Több együttes normális eloszlású valószínűségi változó esetében a várható értékeket egy vektor 
( # ) és a szórásokat egy varianciai-kovariancia mátrix ( # ) segítségével általánosíthatjuk. A #  

mátrix főátló elemei, az un. varianciák # , a főátlón kívüli elemek, az un. kovarianciák, 

amelyek az # összefüggéssel adhatók meg, ahol #  a két változó közötti 
korreláció (összefüggés) mértéke. 

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: 

#     és    %     , 

ahol #  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 súlyokat vehetjük fel. Azonos súlyú és független 
(c=0) mérések esetén a súlymátrix egy egységmátrixá 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  #   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 hibáinak 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. 

#  
A sorba fejtett alak mátrixos jelöléssel a  

#  
alakba irható, ahol az A mátrix i,j elemei az 

#  differenciállal számíthatók (az i-edik mérés függvénykapcsolatának j-edik változó 

szerinti differenciálja) és #  a mért és az előzetes értékekből számított ellentmondás. 

A maximális valószínűség elve alapján bizonyítható, hogy normális eloszlású mérések esetében a 
legkedvezőbb eredményt a legkisebb négyzetek elve szerinti becslés adja, amely a 

#  

feltétel alapján a következő megoldáshoz vezet: 

#     , 

%     , 

%    , 
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%    , 

ahol a t index a traszponált mátrixot és f a fölös mérések számát jelöli. 

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 

#   , 

ahol   #    ,   %   , ha azonos súlyú és   #    , 

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

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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Általános geodézia 
__________________________________________________________ !

A geodéziai térképek csoportosítása és tartalma !
A geodéziai térképek előállításának és felhasználásának a szabályait szigorú szabványok írják elő, 
amelyek a műszaki fejlődés következtében folyamatosan változhatnak. A geodéziai térképeket két 
nagy csoportba soroljuk. Az első csoportba az un. geodéziai 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.). 

!
Geodéziai alaptérképek !
Az EOTR szelvénybesorolásának megfelelően az M=1:1000, 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 adatokkal kapcsolatos 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 DAT alapszabvány az alaptérkép következő tartalmi objektumait definiálják: 
• geodéziai alappontok, 
• határvonalak, 
• épületek, kerítések és tereptárgyak, 
• közlekedési létesítmények, 
• távvezetékek, függőpályák, 
• vizek és vízügyi létesítmények, 
• domborzat, 
• területkategóriák. 

Általában a települések belterületéről 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 készíthetnek. 

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 közigazgatási határvonalakon belül azokat a természetben összefüggő területegységeket, 
amelyeknek a tulajdonosi, vagy vagyonkezelői joggal rendelkező köre azonos földrészletnek 
nevezzük. A földrészlet a földnyilvántartás alapegysége. A földrészletek önálló un. helyrajzi 
számmal is rendelkeznek. A földrészleteken belül további alrészleteket különböztetünk meg, 
amelyek épületek, kerítések és földművelési ágak határai lehetnek, amennyiben azok meghaladják a 
legkisebb területi mértéket. 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.). 

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 földnyilvántartási térkép 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. 

!
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. 

A topográfiai alaptérképek szelvényeit nyomdatechnikai módszerekkel is sokszorosítják, amelyek a 
különböző műszaki, 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 vetület kilométerhálózati vonalait a kereten kívül 
jelölik.). A szelvényen kívül található a szelvényszám, kiegészítve a legnagyobb település nevével, 
egy vonalas lépték a méretarány feltüntetésével, egy lejtőalap-mérték, valamint a felhasznált 
jelölések és egyezményes jelek részletes jelkulcsa. 

!
A vonalas lépték a térképi távolságok méréséhez, a lejtőalapmérték pedig két magassági 
alapszintvonal távolságának függvényében a lejtőviszonyok meghatározásához nyújt segítséget. 

!
A topográfiai térképek gyakorlati használatát célszerű mindig a felhasznált jelölések és 
egyezményes jelek tanulmányozásával kezdeni. 

!
A domborzat ábrázolása !



Mind a két bemutatott alaptérképnél 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.  !
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.  

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, 
amely a terep jellegzetességét (csontvázát) írják le. A domborzati vonalakat három fő csoportba 
soroljuk. 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. 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. 

!



A domborzat általános jellemzőit a főidomvonalakkal, a kisebb jellegzetességeket a mellék-
idomvonalakkal fejezhetjük ki. A jellegzetes idomokat (pl. nyereg, kúp, pihenő, lejtőkúp) szintén 
idomvázakkal jelölhetjük. 

A klasszikus topográfiai felmérésnél csak az idomvonalak jellegzetes pontjait határozták 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. 

!
A térképek használata !
A hagyományos papír (és fólia) alapú geodéziai alaptérképeken a térképek használatával 
kapcsolatos 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. 

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 térkép tájékozása 

A térképen történő tájékozódást megkönnyíti, ha a terepre történő kiutazás útvonalát egy ismert 
ponttól kezdve folyamatos nyomon követjük a térképen. A tájékozódást azonban közelítőleg is 
elvégezhetjük a térképen azonosítható egyéb tereptárgyak, létesítmények segítségével.  

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 való tájékozásnál az iránytű 0 (északi) osztását a térképszelvény keretvonalához 
illesztjük, s a térképpel együtt addig forgatjuk el, míg az iránytű északi vége a 0 osztásra nem esik 
(3.8 ábra). Az északi irány mindig a térképlap tetején, a déli irány a térképlap alján található, amely 
a feliratok olvasási irányának felel meg. Térképvázlatok esetében az 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 fel. Ekkor maga a tárgy (ill. egyezményes jele) lesz 
álláspontunk térképi helye is. Ha az álláspontunk nem egyezik meg a térképen azonosítható ponttal, 
más lehetőségeink is a vannak: 

!
• 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.  

• 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 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 felkeresett tereptárgyat nem találunk 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 lejtővonalat 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. 

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 metszet alapján megállapítható, hogy a két pont összelátszik-e vagy sem. Ábránkon 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 magasságát is tartalmaz, 
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, 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 
(vízszintes vetületi) területét értjük. A térképről ez vehető (mérhető) le, s nem egyezik meg 
pontosan a földfelszínen lévő valódi területtel. A terület meghatározás gyakori feladat a környezettel 
kapcsolatos tevékenységek esetén. A terület meghatározás 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 kilométer-hálózaton 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. 

!
!



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. 

!
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 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. 

!
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.  

!
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, 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. 

!



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. 

!
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.  

A #   összefüggésből a távolság a   #  

összefüggéssel határozható meg, ahol z a távmérő szálak távolsága a szálkereszt síkjában, f a 
fókusztávolság, ε a távmérő szög 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.  

Az összefüggések: 

#      ,     #      ,     #     , 

ahol b a függőleges lécre vonatkozó bázis, b’ az irányvonalra merőleges bázis,  df a ferde és dv a 
vízszintes távolság. A magasságkülönbség is meghatározható: 

#     , 

ahol h a műszerállás magassága, l az irányvonalhoz tartozó lécleolvasás. 

Azért, hogy a szögfüggvényeket ne kelljen kiszámolni, szerkesztettek olyan diagramköröket, 
amelyek a  #  és a #  görbék rajzát tartalmazzák. 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. Ha a magassági görbéhez ettől eltérő 
szorzó tartozik, azt a képmezőben jelzik. Ezeket a berendezéséket redukáló, vagy diagram 
tachimétereknek (eredeti jelentése gyorsmérő) is nevezik. 

!
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).  

)2/(2/2/
εtg

f
z

d
b

== cb
z
fbd ⋅==

αcos' bb ≅ αcos⋅⋅= bcd f α2cos⋅⋅= bcdv

lhbcm −+⋅⋅⋅=Δ αα sincos

α2cos⋅c αα sincos ⋅⋅c



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 hatásara 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 

#  

összefüggéssel számolható, ahol h a műszermagasság, l a jelmagasság, df a mért ferdetávolság, Δg a 
föld- é Δr a refrakciós görbület. Ezt a módszert trigonometriai magasságmérésnek is nevezik. 

A föld- és a refrakciós görbület a #  közelítő összefüggéssel 
számolható, ahol R a föld sugara (6 372 000 m), r a refrakciós görbület sugara és k (∼0.13) 
tapasztalati konstans.  

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 mérőállomások értéke, zárt felépítése és komplex elektronikája miatt a berendezések kalibráló 
laboratóriumban és szakszervizben történő ellenőrzése fokozottan ajánlott. 

!
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A hagyományos geodézia mérőeszközei !
Teodolitok és szintezőműszerek !
A vízszintes és magassági szögek mérésére használt műszereket teodolitoknak nevezzük. 

!
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 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. 

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. 

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. 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. 

!
A két leggyakoribb szögleolvasó berendezést, az optikai mikrométeres és koincidenciás berendezés. 
Az 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 vízszintes értékre (ez 
a főleolvasás), a mikrométerről a perc, és a másodperc olvasható le. 

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. 

!
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 (álló- és 
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, amelyek a műszerrel azonos talpba helyezhetők, és a felállításuk is a műszerével 
azonos módon történik. A templom- és mérőtornyok irányzandó elemeit a pontleírások 
tartalmazzák. 

Két pont magasságkülönbségének pontos meghatározásához szintezőműszereket használnak. 

!
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. 

Szintezéskor egy függőlegesre állított osztásos léc az un. szintezőléc képén olvassuk le a vízszintes 
szálkereszt (és a távmérő szálak) helyzetét. 

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. 

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 (Δ) értékek is 



azonosnak tekinthetők, ezért a hátra mínusz előre leolvasás különbsége a két ponton átmenő 
szintfelület magasságkülönbségének tekinthető. 

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. 

!
!



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 volta 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) 
rendszer, amely talán a 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. 

!
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 áltávolság mérésre 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. 

!
A GPS alrendszerei !
A GPS rendszer felépítését a három alrendszerén keresztül mutatjuk be. 

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). 



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 pálya síkokat, és azon belül a műholdak helyzetét, úgy határozzák meg, hogy a Föld bármely 
pontján, bármely időpontban legalább négy műhold megfigyelhető legyen. 

!
A követőállomások alrendszere 

A GPS követőállomások alrendszere a földi egyenlítő körül közel egyenletesen elhelyezett öt 
megfigyelő állomásból (katonai bázisból) áll, ahol a Colorado Springs állomás a vezérlőközpont 
szerepét is betölti. Feladata a műholdak pálya- és óraadatainak meghatározása 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. 

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.  

!
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  

#  

függvény segítségével, bináris fázis modulációval, viszik fel a műholdak azonosítására, a mérések 
elvégzésére és az üzenetek továbbítására szolgáló mérő- és adatkódokat, ahol  

a a jel amplitúdója, 
P a P-kód (Precise, pontos vagy Protected, védett), 
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W a W-kód, amely a zavaró jelek elleni védelem (A-S) érdekében a P-kódot a titkos Y-kódra 
alakítja át (P+W=Y), 

C a C/A-kód (Coarse vagy Clear Acquisition, durva vagy nyílt adatnyerés, mások szerint Civil 
Access, polgári hozzáférés), 

D az adatkód (Data, 50 bit/s modulációs sebességgel), 
f a jel frekvenciája és 
t 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. 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. 

!
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 műhold által sugárzott 
kódsorozatot a vevő detektálja, ami alapján egy azonos formátumú válaszjelet modulál. A két jel 
közötti időeltérést korrelációs módszer segítségével folyamatosan meghatározzák. 

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: 

#  

A kódsorozat vevőbe történő beérkezésének időpontjából ( # ) kell kivonni a jel sugárzásának 

időpontját ( # ), amit a GPS időrendszerében kell ismernünk. Ha #  és #  paraméterrel jelöljük a 
pontos GPS időtől való óra eltéréseket, akkor a kódmérésből származó távolság a 

# , 

#  

összefüggéssel adható meg, amit az órahibák jelenléte miatt csak pszeudó-, vagy áltávolságnak 
neveznek. A kódmérések esetében a mérési időpontra vonatkozó ( # ) 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 #  sugárzási időpontra, és a vevőben a #  vételi időpontra vonatkozó fázis értékek 
különbségét: 

# , 

# , 
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ahol #  a vevő-műhold távolságnak megfelelő fázisérték (egész ciklusok száma és a törtrész), 
továbbá #  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 # összefüggéssel végigszorozva a 
kódméréshez hasonló áltávolságokat kapunk: 

#  

ahol #  a fázismérésből származó áltávolság és #  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 méréseből 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 
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 
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                                          * 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 a 

ponthely #  súlykoefficiens mátrixa a mérések elvégzése nélkül is feliható. A mátrix főátló 
elemeiből a 

#  
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. !!

követő állomások pályaadatok 
egyéb

4,2 
0,9

jelterjedés ionoszféra 
troposzféra 
többutas terjedés

5,0…10,0  2,3 5,0…10,0

2,0 
1,2

GPS-vevő mérési zaj 
egyéb

3,0…7,5  1,5 0,003

0,5

Teljes hatás (σ) 10,8…13,8 6,5 0,05…0,005*
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Globális navigációs műholdas rendszerek 
__________________________________________________________ !

A GPS és EOV rendszerek közötti transzformáció !
A GPS technikával 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.  

Az OGPSH hálózat mindkét rendszerben ismert koordinátáira támaszkodva ezt a problémát a 
hétparaméteres térbeli hasonlósági transzformációval oldhatjuk meg (4.7. ábra).  

#  

4.7. 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 #  értékkel eltolt 
helyzetben van, tengelyei az  #   szögekkel elfordultak és a koordinátákat az #  
méretaránnyal kell megszorozni, hogy a két rendszer közötti összhangot megteremthessük. 

Differenciálisan kis értékeket feltételezve ez a transzformáció a 

#  , 

az inverz transzformáció a 

#  
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linearizált mátrix egyenlettel írható fel, amely a paraméterek kiegyenlítésénél 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 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 adatgyűjtő 
berendezések különböző vonatkoztatási rendszerekre és vetületekre vonatkozó koordinátákat is 
közvetlenül szolgáltatnak. Az EOV rendszerre vonatkozóan csak közelítő módszerek állnak a 
rendelkezésünkre. 

!
!



Globális navigációs műholdas rendszerek 
__________________________________________________________ !!

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. !
Kódmérésen alapuló abszolút helymeghatározás !
A kódmérések a jelentősebb hibahatásoknak megfelelően a 

#  

megfigyelési, vagy közvetítő egyenletek segítségével írhatók fel, ahol 

#  

a műhold-vevő távolság a mérés időpontjában derékszögű koordinátákkal kifejezve, #  az 

ionoszférikus-, #  a troposzférikus késleltetés és #  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 ( # ). Mivel a pozíciók nem 
lineáris függvényei az R távolságnak, ezért előzetes értékeket kell felvenni és az előzetes értékek 

helyén ( # ) sorba fejteni. Az így előállított lineáris egyenletek már megoldhatók, és az 

előzetes értékhez tartozó korrekciók ( # ) adják meg a keresett pozíciót: 

# , 

# , 

# , 

# , 
ahol 

#   a korrigált kódmérés, 

#  az előzetes értékekből számított távolság és 
i a műhold sorszáma (és nem hatványkitevő). Az egyenletrendszer megoldása után: 
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a keresett pozíció. 

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. 

!
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 távolságokat. 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. 

RRR

RRR

RRR

zZZ
yYY
xXX

+=

+=

+=

0

0

0

,
,



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. 

!
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: 

# , 

# , 

# , 

# , 

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: 

# , 

# , 

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: 

# , 

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 

ismeretleneket ( # ). Az #  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 
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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. 

A relatív helymeghatározás pontossága néhány millimétertől néhány centiméterrel jellemezhető 

Megjegyezzük, hogy kettő, időben egymást követő kettős különbség kivonásával az #  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 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 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. 

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 mobil telefonos 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 
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módszerrel már közvetlen kitűzést és végre tudunk hajtani. A vevő jelzi az antenna szükséges 
mozgatásának a mértékét. 

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. 

!


