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Kivonat 

Ebben a modulban először a Föld alakjával kapcsolatos méréseket, kísérleteket tekintjük át történeti jelleggel. A 

második részben a Föld nehézségi erőterének meghatározásával foglalkozunk, amely témát a későbbiekben a 

Felsőgeodézia tárgy tárgyalja részletesebben. Ebben a modulban kapott helyet a koordináta-transzformáció 

témája is. Ez a téma számos szakterületen, tantárgyban fordul elő a későbbiekben. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 

szerző írásos engedélyével lehetséges. 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

2. A Föld elméleti alakja  .....................................................................................................................  1 
1. 2.1 Bevezetés  ........................................................................................................................  1 
2. 2.2 A Föld elméleti alakja  .....................................................................................................  1 
3. 2.3 A Föld nehézségi erőtere és modellezése  ........................................................................  3 
4. 2.4 Koordináta transzformációk  ..........................................................................................  11 

4.1. 2.4.1 A koordináta transzformációk matematikai modelljei  ...................................  11 
4.2. 2.4.2 A síkbeli egybevágósági transzformáció  .......................................................  14 
4.3. 2.4.3 A forgatómátrix tulajdonságai  .......................................................................  16 
4.4. 2.4.4 A síkbeli hasonlósági transzformáció  ............................................................  17 
4.5. 2.4.5 Az inverz transzformáció  ...............................................................................  18 
4.6. 2.4.6 A síkbeli affin transzformáció  .......................................................................  19 
4.7. 2.4.7 A térbeli egybevágósági és hasonlósági transzformáció  ................................  21 
4.8. 2.4.8 Az eredő forgatómátrix szerkezete és a differenciális forgatómátrix .............  25 

5. 2.5 Összefoglalás  ................................................................................................................  27 





   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. fejezet - A Föld elméleti alakja 

1. 2.1 Bevezetés 

Életünk színtere a Föld. A Föld alakjának, méretének, nehézségi erőterének és ezek változásának meghatározása 

a geodézia egyik feladata. Ebben a modulban először a Föld alakjával kapcsolatos méréseket, kísérleteket 

tekintjük át történeti jelleggel. A második részben a Föld nehézségi erőterének meghatározásával foglalkozunk, 

amely témát a későbbiekben a Felsőgeodézia tárgy tárgyalja részletesebben. 

Ebben a modulban kapott helyet a koordináta-transzformáció témája is. Ez a téma számos szakterületen, 

tantárgyban fordul elő a későbbiekben más-más alkalmazás során. Itt az elméleti alapokat, a transzformációk 

matematikai modelljeit adjuk meg. Részletesen lesz szó a síkbeli és térbeli egybevágósági, hasonlósági és affin 

transzformáció modelljeiről, a forgatómátrix szerepéről. 

Ebből a modulból az Olvasó megismerheti: 

• a Föld alakjáról, méretének meghatározásáról született nézetek történeti fejlődését, 

• a Föld nehézségi erőteréről vallott nézetek történeti fejlődését, 

• a koordináta-transzformációk csoportosítását, matematikai modelljeit. 

A modul (fejezet) elsajátítása után képes lesz: 

• értelmezni a Föld geometriai alakjával kapcsolatos fogalmakat, 

• értelmezni a Föld fizikai alakjával kapcsolatos fogalmakat, 

• levezetni a koordináta-transzformációk egyenleteit, 

• eligazodni a különböző modellek között, értelmezni a transzformációs paramétereket. 

2. 2.2 A Föld elméleti alakja 

A Föld alakjának a kérdése már az ókor tudósait is foglalkoztatta. Kezdetben a Földet korong alakúnak 

képzelték, ahol a szárazföldeket végtelen kiterjedésű tengerek határolják. Elsőként Platón (ie. 427-347) és 

Arisztotelész (ie. 384-322) bizonyították elveiket arról, hogy a Föld gömb alakú. Az első kisérleti mérést 

Erasztotenész (ie. 275-194) végezte el a gömbalak igazolására vonatkozóan. Megfigyelték ugyanis, hogy 

Sziénében, a mai Asszuán Egyiptomban, a nyári napforduló idején a Nap sugarai éppen függőlegesen esnek a 

kútba, míg ugyanezen a napon Alexandriában a tárgyak árnyékot vetnek (2-1. ábra). Felismerték, hogy ez csakis 

úgy lehetséges, ha a két település között a Föld felszíne görbült. 

 
2-1. ábra Erasztotenész mérési kísérlete 

Éppen ezért megmérték egy gnomonnak az árnyékát Alexandriában akkor, amikor a kútba Asszuánban a Nap 

sugarai éppen függőlegesen estek. Ahhoz, hogy a Föld sugarát meghatározzák, ismerni kellett a gnomon 

árnyékának a hosszát, valamint Asszuán és Alexandria között a távolságot. A távolságot egy tevekaraván 
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menetidejéből vezették le. Bár az Erasztotenész által használt mértékegység mai, méterben kifejezett hosszát 

nem ismerjük pontosan, a becslések szerint kilométer egységben a Föld negyed kerületére kb. 11562 km-t kapott 

eredményként. Figyelembe véve a mérési módszert és a mai ismert, kb. 10000 km-es értéket, elmondható, hogy 

Erasztotenész mérése a Föld sugarára vonatkozóan megfelelően pontos volt ahhoz, hogy igazolást nyerjen 

elmélete. Hozzá kell tennünk azonban, hogy a mérési módszeren túl a kísérleti mérés több feltételezést is 

tartalmazott. Az egyik, hogy Sziéne és Alexandria egy hosszúsági kör mentén fekszik, a másik pedig, hogy 

Siene a Ráktérítőn helyezkedik el. Mint tudjuk, egyik sem igaz, így ezek a közelítések is jelentős hibaforrásokat 

jelentettek. Erasztotenészhez hasonlóan, Poszidóniusz (ie. 135-51) szintén a meridiánív hosszán alapuló kísérleti 

mérést hajtott végre Alexandria és Ródosz szigete között. Megfigyelte, hogy bizonyos csillagok Ródosz szigetén 

a horizonthoz közel helyezkednek el, míg ugyanazok Alexandriában nagyobb magassági szög alatt látszanak. A 

magassági szögek különbségére a teljes kör 1/48-ad részét kapta eredményként. Ródosz és Alexandria közötti 

távolságot a hajó menetidejéből vezette le. Eredményként a Föld negyed kerületére 11100 km-t kapott. 

Amíg az említett kísérletek tisztán a geometriai földalak meghatározására irányultak, addig Ptolemaiosz (isz. II. 

század) már foglalkozik a Föld ábrázolásának matematikai alapjaival. Elődei munkásságára alapozva a Földet 

gömb alakúnak képzelte és ennek megfelelően készítette térképeit is. A görögöket követően csak a IX. 

században hajtottak végre általunk is ismert fokmérést a mai Irak területén. Ennek előzménye a Ptolemaiosz 

által készített térképek voltak, amelyek Európában egészen a XIII. századig feledésbe merültek, de az arabok a 

bizánci szerzetesek által rejtegetett kolostorban rábukkantak műveire. 

A nagy felfedezések korában kereskedelmi és katonai célokból egyre pontosabb térképekre volt igény, amelyek 

többsége már felmérésen alapult. Miután Magellán hajósai körbehajózták a Földet, már megdönthetetlen 

bizonyíték állt rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a Föld gömb alakú. 

Ezt követően a Föld méretének a meghatározásához már más jellegű méréseket, úgynevezett háromszögelésen 

alapuló fokméréseket hajtottak végre (2-2. ábra). Ezáltal lehetővé vált egymástól nagyobb távolságra fekvő 

pontok közötti távolság közvetett úton történő meghatározása. Ezen a téren ma sem tisztázott egyértelműen, 

hogy kinek a nevéhez fűződik a háromszögelés gondolata. Egyesek a holland Snelliusnak, míg mások Tycho-

Brache-nek és August Hirschvogelnek tulajdonítják az alapelvet. Éppen ezért az első, nem háromszögelésen 

alapuló fokmérés idejét is előbbre helyezik a történelemben. Úgy tartják, hogy az első középkori fokmérést 

Fernel végezte titokban kerékfordulat számlálóval Párizs és Amiens között 1525-ben. 

 
2-2. ábra Fokmérés háromszögeléssel 

A tudományos forradalom idején azonban már fizikai elméleteken alapuló ismeretek voltak a Föld alakjára 

vonatkozóan, elsősorban Newton és Huygens jóvoltából. Newton tisztán gravitációs törvényeken alapulva 

jutott arra a következtetésre, hogy a Föld nem gömbölyű, hanem a sarkoknál lapult. A Francia Tudományos 

Akadémia megbízásából a lapultság igazolására Picardot bízták meg a fokmérések végrehajtására Amiens és 

Malvoisine között. Később Picard munkáját Jacues Cassini terjesztette ki Dunkerque és a spanyol határ között, 

de úgy, hogy az ívet két részre osztotta Párizsnál. Cassini a számítások eredményeként azt kapta, hogy az északi 

láncolatrészen az egy fok középponti szöghöz tartozó távolság rövidebb, mint a déli részen. Ez pedig, gondolta, 

csakis úgy lehetséges, ha a Föld az Egyenlítőnél lapult. Ez pedig éppen az ellenkezője volt annak, mint amit 

Newton és Huygens vallott. A vita eldöntésére a francia akadémia két expedíciót szervezett egymástól távol eső 

területeken végzendő fokmérések céljából. Az egyiket Lappföldre szervezték, ahol Maupertius irányította a 
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méréseket (1736-1737). A másik expedíciót Peruba szervezték és hajtották végre 1735 és 1744 között Bouguer 

vezetésével. Az expedíciók mérései alapján végzett számítások igazolták, hogy a Föld a sarkoknál lapult. 

A dél-amerikai expedíció során azonban Bouguer azt tapasztalta, hogy a csillagászati úton meghatározott 

földrajzi koordináták jelentős eltérést mutatnak azoktól az értkektől, amelyeket a háromszögelés eredményéből 

számítani lehet. Ezenkívül az eltérések szabályosságot mutattak az Andokhoz közeli területeken. Úgy vélte, 

hogy a csillagászati úton meghatározott földrajzi koordinátákra a hegy tömege vonzást gyakorol, mintha a 

függőlegest valami húzná a nagy tömegek irányába. A helyi függőleges tehát nem egyezik meg azzal, ami a 

Föld geometriai alakjához kötődik, nevezetesen az ellipszoidi normálissal. Ha képzeletben ezekhez a 

függőlegesekhez merőlegesen egy diffenciális felületet rendelünk és ezeket egymáshoz illesztjük, akkor 

nyilvánvaló, hogy a forgási ellipszoidnál egy sokkalta bonyolultabb felületet kapunk eredményül (2-3. ábra). 

 
2-3. ábra Bouguer feltevése a Föld alakjára vonatkozóan 

Ez a felismerés vezetett oda, hogy a Föld elméleti alakját nem lehet tisztán geometriai úton megadni, mert az 

szoros összefüggésben van a tömegvonzással, nevezetesen a Föld nehézségi erőterével. Később ezt az elméleti 

földalakot Listing javaslatára (1873) geoidnak nevezték el. Ahhoz, hogy a Föld elméleti alakját jobban 

megértsük, a Föld nehézségi erőterét különböző fizikai mennyiségekkel kell leírnunk. A fizikai mennyiségek 

bevezetését követően azonban látni fogjuk, hogy a Föld elméleti alakja egy olyan bonyolult felülethez vezet, 

amely a gyakorlati kétdimenziós helymeghatározás mérési eredményeinek a feldolgozására nem alkalmas, ezért 

további modellek bevezetésére lesz szükség. De mindenekelőtt a nehézségi erőtér jellemzésével kapcsolatos 

fizikai és matematikai alapismereteket tekintjük át a következő fejezetben. 

3. 2.3 A Föld nehézségi erőtere és modellezése 

A föld nehézségi erőtere jellemzésének megértése céljából tekintsük a 2-4. ábrát, amely a Föld egy, a 

forgástengelyre illeszkedő metszetét ábrázolja. 

 
2-4. ábra A tömegvonzás hatása 

Tételezzük fel, hogy egy m tömegű test a felszínen helyezkedik el, és tűzzük ki célul a testre ható erők 

meghatározását. Mindenekelőtt a tömegvonzás hatását tárgyaljuk. Ha a Földet végtelen sok dV i térfogatelemre 

bontjuk, amelyeknek a tömege dMi, akkor ezek Newton tömegvonzási törvényének megfelelően 
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2.1. egyenlet 

erővel hatnak az m tömegű testre és viszont. A (2.1. [4])-es összefüggés vektor formában a következőképpen 

írható: 

 

 
2.2. egyenlet 

A fenti összefüggésekben G jelöli az egyetemes gravitációs állandót,  . A Föld belső 

szerkezetéből következően azonban az egyes dMi tömegelemeknek más és más a sűrűségük. Következésképpen 

közvetlenül nem is a tömegre, hanem az egyes tömegelemek  sűrűségére van szükségünk. Így a sűrűség, 

térfogat és a tömeg közötti 

 
2.3. egyenlet 

összefüggést figyelembe véve, valamint konstans  sűrűséget feltételezve a dMi tömegelem esetén írhatjuk, 

hogy 

 

 
2.4. egyenlet 

A (2.4. [4])-et (2.2. [4])-be helyettesítve, kapjuk, hogy: 

 

 
2.5. egyenlet 

A nehézségi erőtér modellezésekor a tömegvonzást úgy vesszük figyelembe, hogy (2.5. [4])-öt kiterjesztjük a 

Föld egészére vonatkozóan, azaz képezzük ezen erők eredőjét. Közelítésekkel így egy olyan gravitációs erőteret 

kapunk eredményül, ahol a tömegvonzást egy, a Föld M tömegével egyező tömegű tömegpont hozza létre, azaz 

a Föld teljes tömegét ebbe az egy pontba koncentráljuk. Ha a Föld alakját egy R sugarú gömbbel helyettesítjük, 

akkor m=1 egységnyi tömeget feltételezve a gravitációs (tömegvonzási) erő nagysága az R sugarú Föld 

felszínén: 

 
2.6. egyenlet 

_Ref263071324
_Ref263071381
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2-5. ábra A Föld forgásának hatása 

A Föld forgásának a következtében azonban a Földfelszín egy pontjában lévő m tömegre hat a centrifugális erő 

is. A centrifugális erő a forgástengelyre merőleges és a forgástengelytől „kifelé” hat. Most tehát csak azt 

feltételezzük, hogy az m tömegre csak a forgásból származó erő, azaz a centrifugális erő hat. Alkalmazzuk 

Newton II. törvényét, miszerint ebben az esetben a centrifugális erő az m tömegű test aCP centripetális 

gyorsulásával tart egyensúlyt, azaz 

 

 
2.7. egyenlet 

Viszont a centripetális gyorsulás egy p sugarú körpályán v kerületi sebességgel mozgó test esetén 

 

 
2.8. egyenlet 

Bevezetve az ω szögsebességet a v kerületi sebesség helyett, nevezetesen , majd behelyettesítve (2.8. 

[5]) és (2.7. [5]) egyenletekbe, kapjuk, hogy 

 

 
2.9. egyenlet 

Szintén m=1 egységnyi tömegpont esetén (2.9. [5]) a következő lesz 

 
2.10. egyenlet 

A centrifugális erő vektora pedig 

 
2.11. egyenlet 

Az m tömegű testre azonban nemcsak a Föld, de más égitestek is tömegvonzást gyakorolnak. A nehézségi erőtér 

modellezésekor általában csak a Nap és a Hold hatását veszik figyelembe (2-6. ábra). A gravitációs erő az 

említett két égitest esetén a (2.5. [4]) alapján írható fel: 

_Ref263071432
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2.12. egyenlet 

és 

 
2.13. egyenlet 

 
2-6. ábra A Hold és a Nap tömegvonzásának a hatása 

A nehézségi erőteret tehát a Föld és más égitestek vonzása, valamint a Föld tengelykörüli forgásának a 

segítségével írhatjuk le. Fontos kihangsúlyozni, hogy a fenti gondolatmenetben feltételeztük, hogy a pont a 

terepfelszínen helyezkedik el és felette csak légüres tér található. Azonban az atmoszférának is van 

tömegvonzása, ami nem elhanyagolható. A gyakorlati számítások során azonban a Föld M tömegét is úgy 

értelmezik, hogy az magában foglalja az atmoszféra tömegét is. A nehézségi vektort tehát három vektor 

eredőjeként kapjuk: 

 

 
2.14. egyenlet 

A (2.14. [6])-es összefüggés gyakorlati szempontból több problémát is felvet. Az egyik a harmadik tag, 

nevezetesen a Nap és a Hold tömegvonzása. A Föld Nap körüli keringése, a Hold Föld körülikeringése, valamint 

a Föld forgása következtében a Földfelszín egy tetszőleges pontjában lévő pont Naptól és Holdtól való távolsága 

nem állandó, hanem időben változik. Következésképpen a g nehézségi vektor az idő függvénye, azaz nem 

állandó. Ezt az ún. ár-apály hatást azonban számítással figyelembe tudjuk venni, és hatását le tudjuk választani 

(2.14. [6])-ből. Ezen kívül, mint azt az már említettük, hogy a Föld tengelykörüli forgása sem egyenletes, időben 

változik. Ennek megfelelően a centrifugális erő is függvénye az időnek. Ez a változás azonban olyan csekély, 

hogy jelenlegi tárgyalásmódunkat ez nem befolyásolja. 

_Ref263071469
_Ref263071469
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2-7. ábra A nehézségi vektor származtatása 

A nehézségi erőteret a nehézségi vektoron keresztül jellemezni körülményes, hiszen ehhez a vektor mindhárom 

komponensét kellene térben és időben egyaránt leírni. Ezért praktikusabb egy skalár mennyiséget bevezetni, 

amellyel a nehézségi erőteret egyszerűbben tudjuk jellemezni. Ez a skalármennyiség a potenciál, vagy 

egyszerűbben fogalmazva, a munka lesz. Ennek megértéséhez tekintsük a 2-8. ábrát. 

 
2-8. ábra A nehézségi erőtérben végzett munka 

Tételezzük fel, hogy az egységnyi m tömegű testet a Föld nehézségi erőterében a P0 pontból egy elemi ds vektor 

mentén a Pi pontba mozgatjuk. A P0 pontban az m tömegű testre hat a g nehézségi erő. Amíg az m tömegű 

pontot a P0 pontból a Pi pontba mozgatjuk, a nehézségi erő ellen munkát végzünk, amelynek értéke 

 

 
2.15. egyenlet 

A (2.15.  [7])-ös összefüggésben jelöli a nehézségi vektor és az elmozdulásvektor által bezárt szöget. Ha a P0 

ponthoz tartozó potenciált (helyzeti energiát) W0-val jelöljük, akkor a W0 helyzeti energiának a 

megváltozását fejezi ki. Azaz a pont egy W0 potenciálú helyről egy Wi potenciállal jellemezhető helyre került. 

Tételezzük fel, hogy az elmozdulás a P0 pontbeli nehézségi vektor irányára merőlegesen történik egy attól elemi 

ds távolságra (2-9. ábra). Ebben az esetben 

 

 
2.16. egyenlet 

azaz munkavégzés nem történik. Ha az elemi ds vektort a nehézségi vektor irányára merőlegesen 

körbeforgatjuk, akkor az elmozdulásvektor egy olyan elemi nagyságú felületet ír le, amelynek minden pontjára 

_Ref263071497
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teljesül a (2.16. [7])-os összefüggése. Ezen elemi felület bármely pontjában a potenciál értéke W0-val egyenlő. 

Ha most a Föld nehézségi erőterében képezzük ezen végtelen sok elemi felület összességét, akkor eredményül 

egy olyan felületet kapunk, amelynek minden pontjában a potenciál értéke állandó lesz. Ezt az azonos 

potenciálú felületet nevezzük ekvipotenciális felületnek. A potenciál vagy potenciálkülönbség bevezetésével 

tehát a nehézségi vektorteret ekvipotenciális felületekkel is le tudjuk írni. Ezeket a felületeket más néven 

szintfelületeknek nevezzük. 

 
2-9. ábra A szintfelület származtatása 

A kérdés azonban az, hogy a Föld elméleti alakjának a tárgyalásakor mit tekintsünk a W0 értékű 

alapszintfelületnek. A Föld felszínét mintegy 70 százalékban óceánok és tengerek borítják. Természetesnek 

tűnik ez alapján, hogy válasszuk azt a szintfelületet, amely ezt a képzeletbeli, nyugalomban lévő közepes óceán- 

és tengerszintet a legjobban megközelíti. Ezt a szintfelületet, amely képzeletben egybeesik a nyugalomban lévő 

közepes óceán vagy tengerszinttel, nevezzük elméleti Földalaknak, vagy más néven geoidnak. 

Utalva a 2.2. fejezetre látható, hogy a Föld elméleti alakjára vonatkozóan tisztán fizikai alapokon ugyanarra az 

eredményre jutottunk, mint Bouguer tisztán geometriai és csillagászati mérések alapján. Fizikai értelemben az 

alapelv tehát egyszerűnek tűnik, hiszen „csak” ismerni kell a nehézségi gyorsulás értékét a közepes óceán vagy 

tengerszint magasságában. Ez azonban több problémát vet fel. Egyrészt szükség van olyan műszerre, amellyel 

mérni lehet a nehézségi gyorsulás értékét. Ezeket a műszereket nevezzük gravimétereknek. A graviméterekkel 

azonban a tengeren sokáig nem tudtak pontos nehézségi méréseket végezni. A másik probléma a szárazföldi 

területekkel kapcsolatos. A méréseket a terepfelszínen vagy a felszín alatt hajtjuk végre, és nem a tengerszinten. 

A terepi mért gyorsulásértékeket tehát a tengerszintre kell redukálni. Ezt viszont csak akkor tudjuk megtenni, ha 

ismerjük a pontos sűrűségeloszlást a mérés helye és a tengerszint között. George Gabriel Stokes (1819-1903) ír 

fizikus 1849-ben ismertette ezzel kapcsolatos elméletét ’On the variation of gravity at the surface of the Earth’ 

című munkájában. Ebben ismerteti a ma Stokes képletének nevezett összefüggést, amelynek különböző 

módosított alakjai szolgálnak ma is alapul a geoid nehézségi méréseken alapuló meghatározásához. Elméletében 

feltételezte, hogy a nehézségi gyorsulás értéke a tengerszinten mindenhol ismert. Viszont a nehézségi gyorsulást 

nem ismerjük a hely folytonos függvényeként, hiszen nehézségi adatok csak ott állnak rendelkezésre, ahol 

méréseket is végeztek. Ezenkívűl a nehézségi mérések geoidra történő redukciója is számos kérdést vet fel a 

felszín alatti sűrűségeloszlás nem kielégítő ismerete miatt. 

A geoid, mint alapszintfelület, nem írható le zárt matematikai összefüggésekkel. A felület bonyolultsága miatt 

nem alkalmas arra, hogy a kétdimenziós helymeghatározással kapcsolatos számításokat azon elvégezzük. 

Szükségünk van ezért egy közelítésre, bevezetve egy olyan matematikailag kezelhetö szabályos felületet, amely 

a geoidot globálisan a legjobban megközelíti. Ezt a forgási ellipszoidot azonban nem csak geometriailag, 

hanem fizikailag is definiáljuk, mégpedig a következőképpen: 

• a forgási ellipszoid tömege megegyezik a Föld tömegével, 

• a forgási ellipszoid szögsebessége megegyezik a Föld forgási szögsebességével, 

• a forgási ellipszoid felszíne is ekvipotenciális felület, 

• a forgási ellipszoid X és Z geocentrikus koordinátatengelyekre vonatkozó inercianyomatékainak különbsége 

megegyezik a geoid megfelelő koordinátatengelyekre vonatkozó inercianyomatékainak a különbségével, azaz 

IZZ(geoid)-IXX(geoid)=IZZ(ellipszoid)-IXX(ellipszoid) 

_Ref263071512
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Az X, Y és Z tengelyekre vonatkozó inercianyomatékokat merev test esetén, feltételezve, hogy a test elemi m i 

tömegpontokból épül fel, amelyeknek a koordinátái Xi, Yi és Zi, a következőképpen definiáljuk: 

 
2.17. egyenlet 

 
2.18. egyenlet 

 
2.19. egyenlet 

A definíció alapján tehát a forgási ellipszoid is rendelkezik saját nehézségi erőtérrel. Ezt a nehézségi erőteret 

nevezzük normál nehézségi erőtérnek, a forgási ellipszoidot pedig normál ellipszoidnak. Tekintettel arra, 

hogy a normál ellipszoid a geoidnak a közelítése, annak egyszerűsített modellje, ezért mindazon fizikai 

mennyiségek, amelyekkel a geoid leírható, alkalmazhatóak a normál ellipszoidra is. A közelítések miatt viszont 

ezek a mennyiségek egymással nem egyeznek meg, kis mértékben eltérnek egymástól. Mivel azt mondtuk, hogy 

a forgási ellipszoid is ekvipotenciális felület, ezért az is jellemezhető egy bizonyos potenciál értékkel, amelyet 

megkülönböztetésül a geoidra vonatkozó W0 potenciáltól U0-val fogunk jelölni és normál potenciálnak 

nevezzük. A geoidra vonatkozó és a normál potenciál különbségét potenciálzavarnak nevezzük, és a 

következőképpen definiáljuk: 

 
2.20. egyenlet 

Hasonlóan a potenciálértékekhez, a geoidra vonatkozó nehézségi gyorsulás sem egyezik meg a forgási 

ellipszoid felszínére vonatkozó normál nehézségi gyorsulás értékével. A kettő különbségét nehézségi 

anomáliának nevezzük: 

 
2.21. egyenlet 

A geoid és a normál ellipszoid közötti eltérés a közelítésekből következően nemcsak potenciál-és 

gyorsulásegységekben fejezhetők ki, hanem hosszegységben is. Ez az úgynevezett geoid magasság vagy geoid 

unduláció, amely nem más, mint a geoid és a normál ellipszoid közötti távolság a ponthoz tartozó ellipszoidi 

normális mentén értelmezve. A geoid magasság egyszerűen számítható, ha ismerjük egy terepi P pont 

tengerszint feletti H-val jelölt magasságát, valamint annak ellipszoid feletti h magasságát (2-11. ábra). 
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2-10. ábra A nehézségi erőtér anomáliái 

 
2-11. ábra A geoid magasság értelmezése 

A normál nehézségi vektor a normál ellipszoid felszínének bármely pontjában merőleges az ellipszoid 

felszínére, hasonlóan, mint ahogy a nehézségi vektor is a szintfelületre. Azonban a geoid egy tetszőleges 

pontjában a nehézségi és a normál nehézségi vektor iránya nem egyezik meg, hanem egymással valamekkora 

szöget zárnak be. Ezt nevezzük függővonal-elhajlásnak (2-10. ábra). Attól függően, hogy a függővonal-

elhajlást hol értelmezzük, különböző függővonal-elhajlás definíciókat vezettek be, ezek részletezésétől azonban 

most eltekintünk. 

A fentebb tárgyalt mennyiségek, azaz a potenciálzavar, a nehézségi anomália, a geoid magasság és a 

függővonal-elhajlás tehát azt fejezik ki, hogy a normál ellipszoid mennyire tér el a geoidtól. Ezeket a 

mennyiségeket ezért összefoglaló néven a nehézségi erőtér anomáliáinak nevezzük. Megemlítjük, hogy 

további mennyiségek is használatosak a nehézségi erőtér anomáliáinak a jellemzésére, ezek további 

ismertetésétől azonban eltekintünk. Azokra további szaktárgyak keretében a későbbi tanulmányaink során még 

visszatérünk. 

A geodéziában elsősorban a geoid magasságot és a függővonal-elhajlást használjuk a nehézségi erőtér 

anomáliáinak a jellemzésére. Globálisan a geoid magasság -110 m és + 88 m között változik. A potsdami 

Geoforschungszentrum honlapján kiváló animáció található (2-12. ábra) annak szemléltetésére, hogyan néz ki a 
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geoid a geoid magasságok alapján. A jobb szemléletesség érdekében a megjelenítés méretaránya és a nézőpont 

is változtatható. 

 
2-12. ábra A geoid (http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/ICGEM.html) 

4. 2.4 Koordináta transzformációk 

Az 1. modulban láttuk a különböző helymeghatározó adatok megadási és értelmezési módját. Megismerkedtünk 

az egy-, a két- és a háromdimenziós helymeghatározó adatok vonatkoztatási és koordináta rendszereivel. A 

gyakorlati feladatok során azonban gyakran találkozunk olyan esettel, hogy egy pont adott vonatkoztatás 

rendszerbeli koordinátáit át kell számítanunk egy másik vonatkoztatási rendszerbe. Ezekben az esetekben 

ismernünk kell a két vonatkoztatási rendszer közötti kapcsolatot. Az átszámításokat összefoglaló néven 

koordináta transzformációknak nevezzük, amelyeket a kapcsolat típusát leíró transzformációs paraméterek 

felhasználásával hajtunk végre. A koordináta transzformációkat a pontok helymeghatározó adatainak 

dimenziója és a kapcsolat típusa alapján osztályozzuk. Ennek megfelelően beszélünk két- és háromdimenziós, 

más néven síkbeli és térbeli transzformációkról. A kapcsolat típusa a transzformációt leíró matematikai-

geometriai modell alapján adható meg. Ilyen osztályozás alapján beszélünk egybevágósági, hasonlósági, affin, 

stb. transzformációkról. A koordináta transzformációknak széles körű alkalmazásával találkozunk a későbbiek 

során több szaktárgyban is, ezért alapvető fontosságú, hogy a koordináta transzformációk alapjait részletesen 

megismerjük. Ebben a fejezetben a síkbeli transzformációk közül a síkbeli egybevágósági, hasonlósági és affin-, 

valamint a térbeli egybevágósági- és hasonlósági transzformációk matematikai modelljeit mutatjuk be. 

4.1. 2.4.1 A koordináta transzformációk matematikai modelljei 

Mielőtt részletesen tárgyalnánk a levezetéseket, célszerű először megismerkedni a síkbeli és térbeli 

transzformációk fentebb felsorolt típusainak geometriai jelentésével. Példaként tekintsünk egy N1 négyzetet, 

amelynek adottak a pontjai koordinátákkal egy YX geodéziai koordináta rendszerben (2-13. ábra). 

 
2-13. ábra 
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Tételezzük fel, hogy ugyanebben a koordináta rendszerben adott egy N2-vel jelölt négyzet is a sarokpontjainak a 

koordinátáival. Az N2 négyzet azonban az N1 négyzettől eltérő méretű és elhelyezésű. A kérdés az, hogyan lehet 

az N1-gyel jelölt négyzetet az N2-vel megfeleltetni, azaz kapcsolatba hozni az A1-A2, B1-B2, C1-C2 és a D1-D2 

pontpárok, ún. azonos pontok alapján? Mint a 2-14. ábra alapján látható, az oldalak egymással nem 

párhuzamosak, ezért először az N1 négyzetet elforgatjuk úgy, hogy az említett pontpárok által alkotott oldalak 

egymással párhuzamosak legyenek (2-14.a. ábra). Ezt a forgatást tetszőleges pont körül végezhetjük, a megoldás 

szempontjából közömbös. 

 
2-14. ábra A síkbeli hasonlósági transzformáció értelmezése 

Ezt követően az N1 négyzet A1 pontját eltoljuk a neki megfelelő A2 pontba (2-14.b. ábra). Ennél a lépésnél még 

szemléletesebben látható, hogy a két négyzet egymással nem egybevágó, ezért meg kell még változtatnunk az 

N1 négyzet méretarányát (2-14.c. ábra), amelynek eredményeként a két négyzet egymással már egybevágó lesz. 

A két négyzet közötti kapcsolatot tehát úgy valósítottuk meg, hogy az N1 négyzetet először elforgattuk, majd 

eltoltuk a koordinátatengelyek irányában és végül megváltoztattuk a méretarányát. Ezt a transzformációt 

hasonlósági transzformációnak nevezzük, amelyet ennek megfelelően négy paraméterrel tudunk tehát 

jellemezni: 

• két koordinátatengely irányú eltolás, 

• egy forgatás, 

• egy méretaránytényező. 

Ha a transzformációt a 2-14.b. ábránál abbahagytuk volna, akkor csak eltolást és forgatást végzünk, de 

méretarányváltoztatást nem. Ezt nevezzük egybevágósági transzformációnak. 

A 2-15. ábra egy négyzet és egy paralelogramma közötti kapcsolat leírása követhető nyomon. Először 

megszüntetjük az A1-nél lévő derékszöget úgy, hogy az egyezzen a paralelogramma ϕ szögével (2-15.b. ábra), 

majd elvégezzük az így kapott rombusz α szöggel történő forgatását a megfelelő oldalak párhuzamossá 

tételével. Ezt követően eltoljuk a rombusz A1 pontját a paralelogramma A2 pontjába (2-15.c. ábra) és végül 

megváltoztatjuk a rombusz oldalainak a hosszát (2-15.d. ábra). Nyilvánvaló, hogy ehhez két különböző 

méretaránytényezőt kell alkalmazni. Ezt a transzformációt affin transzformációnak nevezzük, amelyet összesen 

tehát 6 paraméter ír le: 

• két koordinátatengely irányú eltolás, 

• két méretaránytényező, 
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• egy forgatási szög, 

• egy szögtorzulás. 

A bemutatott transzformációknak van egy geomatikai szempontból rendkívül fontos és nevezetes tulajdonsága, 

nevezetesen a kolinearitás. A kolinearitás azt jelenti, hogy az eredetileg egy egyenesre illeszkedő pontok a 

transzformáció eredményeként is egy egyenesre illeszkednek (2-16. ábra). 

 
2-15. ábra A síkbeli affin transzformáció értelmezése 

 
2-16. ábra A kolinearitás 

A síkbeli transzformációknak létezik a térbeli megfelelője is. Két különböző élhosszúságú kocka térbeli 

hasonlósági-, egy kocka és egy paralelepipedon között pedig térbeli affin transzformáció alapján létesíthető 

kapcsolat (2-17. ábra). 
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2-17. ábra A térbeli hasonlósági és a térbeli affin transzformáció szemléltetése 

A síkbeli és térbeli transzformációk matematikai modelljének levezetésekor azonban a 2-14., 2-15. és 2-17. 

ábráktól eltérő utat választunk, aminek az oka abban keresendő, hogy a gyakorlatban valójában egy pont két 

különböző vonatkoztatás-rendszerbeli koordinátáival dolgozunk. Azaz, például nem a 2-13. ábrán látható N1 

négyzetet mozgatjuk és forgatjuk, hanem a koordinátarendszert magát (2-18. ábra). Ennek megfelelően a 

feladatot úgy fogalmazzuk meg, hogy adottak egy pont yFxF ún. forrás rendszerbeli koordinátái, és keresendők 

a pont yCxC célrendszerbeli koordinátái, amelyeket a forrás koordinátarendszer eltolásával, forgatásával és 

egységvektorai méretarányának megváltoztatásával kapunk. 

 
2-18. ábra A forrás és a cél koordinátarendszer értelmezése 

4.2. 2.4.2 A síkbeli egybevágósági transzformáció 

Az összefüggések levezetésének megértéséhez tekintsük a 2-19. ábrát. Adott az YFXF forrás koordinátarendszer, 

amelyben ismerjük a pont yF és xF koordinátáit. Tűzzük ki célul a pont yC és xC célrendszerbeli koordinátáinak a 

meghatározását úgy, hogy a forrás koordinátarendszert geodéziai pozitív értelemben alfa szöggel elforgatjuk az 

origó körül. 

 
2-19. ábra A síkbeli egybevágósági transzformáció közös origó esetén 

Jelöljük iF, jF-fel, valamint iC és jC-vel a megfelelő egységvektorokat. A forrás koordinátarendszerben a P pontba 

mutató helyvektor a következő: 

 
2.22. egyenlet 

Hasonlóan a helyvektor a cél koordinátarendszerben: 
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2.23. egyenlet 

A P pont koordinátái a cél koordinátarendszerben az rC helyvektor és a megfelelő egységvektorok skalár 

szorzatai: 

 

 
2.24. egyenlet 

Tekintettel arra, hogy a két koordinátarendszer origója közös, ezért írható, hogy 

 
2.25. egyenlet 

Ennek megfelelően a célrendszerbeli koordináták felírhatók a forrásrendszerbeli helyvektor függvényeként, ha 

(2.24. [15])-be a forrás rendszerbeli helyvektort helyettesítjük: 

 
2.26. egyenlet 

Azaz 

 

 
2.27. egyenlet 

Az analitikus geometriából viszont jól ismertek a következő összefüggések: 

 

 
2.28. egyenlet 

Végeredményben tehát (2.27. [15]) és (2.28. [15]) alapján írhatjuk, hogy 

 

 
2.29. egyenlet 

A (2.29. [15])-os összefüggéseket célszerűbb mátrix alakban is felírni a későbbi egyszerűbb tárgyalásmód 

érdekében a következő formában 
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2.30. egyenlet 

A forgatási szög szögfüggvényeit magában foglaló 2x2-es mátrixot forgatómátrixnak nevezzük. További 

egyszerűsítést jelent a felírásban, ha a megfelelő koordinátarendszerbeli koordinátákat egy xF és xC vektorba 

foglaljuk, a forgatómátrixot pedig R-rel jelöljük. Ekkor (2.30. [15]) röviden a következő: 

 
2.31. egyenlet 

Ha a két koordinátarendszer origója nem azonos (2-20. ábra), akkor a forrás koordinátarendszer origóját a cél 

koordinátarendszerbeli koordinátatengelyekkel párhuzamosan tY és tX értékekkel eltoljuk. A (2.29. [15]) és (2.30. 

[15]) egyenletek ekkor a következőképpen módosulnak: 

 

 
2.32. egyenlet 

Vagy 

 

 
2.33. egyenlet 

 
2-20. ábra Az eltolás figyelembevétele 

A (2.32. [16]) vagy a (2.33. [16])-al adott összefüggéseket a síkbeli egybevágósági transzformáció 

transzformációs egyenleteinek nevezzük. 

4.3. 2.4.3 A forgatómátrix tulajdonságai 

_Ref263071623
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A forgatómátrix rendelkezik néhány speciális és nevezetes tulajdonsággal, amelyeket a későbbiekben többször 

felhasználunk majd nemcsak a síkbeli, hanem a térbeli transzformációkhoz is. Az egyik nevezetes tulajdonsága, 

hogy determinánsa 1-gyel egyenlő: 

 

 
2.34. egyenlet 

Ha a forgató mátrix oszlopait vagy sorait úgy tekintjük, hogy annak elemei egy-egy, p1 és p2 vektor koordinátái, 

azaz 

 
2.35. egyenlet 

akkor képezve skalár szorzatukat, kapjuk, hogy 

 
2.36. egyenlet 

A két vektor tehát egymásra merőleges. Ebből adódik a forgatómátrix egy újabb tulajdonsága, nevezetesen az, 

hogy ortogonális mátrix. 

A későbbiekben felhasználjuk majd a forgatómátrix inverzét, amely a tulajdonságai következtében szintén 

speciális felépítésű és a forgatómátrixból egyszerűen számítható. A (2.34. [17])-es tulajdonság alapján könnyen 

igazolható, hogy a forgatómátrix inverze megegyezik annak transzponáltjával, azaz 

 

 
2.37. egyenlet 

4.4. 2.4.4 A síkbeli hasonlósági transzformáció 

A síkbeli hasonlósági transzformáció esetén a levezetésekhez a síkbeli egybevágósági transzformációnál 

leírtakból indulunk ki, itt viszont figyelembe kell vennünk még egy méretaránytényezőt is. A méretaránytényező 

a modellben úgy jut kifejezésre, hogy a forrás és a cél koordinátarendszerben az egységvektorok hossza 

különböző, azaz 

 
2.38. egyenlet 

Ennek megfelelően definiálunk egy s méretaránytényezőt a következőképpen: 

 

 
2.39. egyenlet 

Figyelembe véve (2.39. [17])-et, (2.27. [15]) a következőképpen írható: 
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2.40. egyenlet 

Ismét alkalmazva a (2.28. [15]) alatti skalár szorzatokra vonatkozó összefüggéseket, (2.40. [17]) a következő: 

 

 
2.41. egyenlet 

Figyelembe véve az általános esetet, a két eltolás paraméter bevezetésével írhatjuk, hogy: 

 

 
2.42. egyenlet 

A (2.42. [18]) alatt megadott összefüggéseket a síkbeli hasonlósági transzformáció transzformációs 

egyenleteinek nevezzük. Gyakran az eredeti paraméterek közül az s méretaránytényező és az α forgatási szög 

helyett új segédváltozókat vezetnek be a következő formában: 

 

 
2.43. egyenlet 

Így (2.42. [18]) az új segédparaméterek bevezetésével a következő: 

 

 
2.44. egyenlet 

A méretaránytényező (2.39. [17])-el megadott formája alapján könnyű belátni, hogy az mértékegység nélküli 

mennyiség. Egyes alkalmazásokban viszont a méretaránytényezőt egy egységnyi hossz, például az 1 km-es 

távolság változásaként, additív módon adják meg. Ha például a méretaránytényező értéke , akkor az 

1 km-es távolság m-re változik a hasonlósági transzformáció eredményeként, azaz 

74 mm-rel hosszabb lesz. A méretaránytényezőt ezért írhatjuk úgy is, hogy s = +74 mm/km. Hasonlóan az s = -

45 mm/km-es érték megfelel s=0.999 955 multiplikatív formában megadott méretaránytényezőnek. 

4.5. 2.4.5 Az inverz transzformáció 

A síkbeli egybevágósági transzformáció (2.33. [16])-al megadott összefüggése egyszerű felírási módot ad a 

(2.4.2) fejezetben tárgyalt feladat fordítottjának a megoldására. Azaz feltételezzük, hogy rendelkezésre állnak az 

eltolás és forgatás paraméterek, de a pontok koordinátái a cél koordinátarendszerben adottak, így most a forrás 

rendszerbeli koordinátákat kell meghatároznunk. Induljunk ki ezért a (2.33. [16])-as egyenletből: 

 

 
2.45. egyenlet 
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A (2.45. [18])-öt rendezve kapjuk az inverz transzformáció összefüggéseit: 

 
2.46. egyenlet 

Alkalmazva (2.37. [17])-et, írhatjuk, hogy 

 
2.47. egyenlet 

A (2.42. [18]) alatti összefüggések alapján a hasonlósági transzformációra is megadhatjuk az inverz 

transzformáció egyenletét mátrixok segítségével: 

 
2.48. egyenlet 

4.6. 2.4.6 A síkbeli affin transzformáció 

A síkbeli affin transzformáció összefüggéseinek a megértéséhez tekintsük a 2-21. ábrát. Az egyszerűség 

érdekében a két koordinátarendszer origóját ugyanabban a pontban vettük fel. A szögtorzulást a 

koordinátatengelyek merőlegestől való eltérésével modellezzük. 

 
2-21. ábra A síkbeli affin transzformáció 

Az természetesen önkényes, hogy a szögtorzulást mely koordinátatengelyekre vonatkozóan értelmezzük. A 2-

21. ábra szerint a ϕ szögtorzulás úgy lett megválasztva, hogy a forrás koordinátarendszer koordinátatengelyei 

nem merőlegesek egymásra. Első lépésben a szögtorzulás és a forgatás hatását vizsgáljuk meg. A (2.41. 

[18])...(2.43. [18]) összefüggéseket ebben az esetben is közvetlenül alkalmazhatjuk: 

 

 
2.49. egyenlet 

 
2.50. egyenlet 
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2.51. egyenlet 

 

 
2.52. egyenlet 

Mivel a két koordinátarendszer origója közös, ezért (2.49. [19])-et behelyettesíthetjük a (2.51. [19]) és (2.52. 

[20]) egyenletekbe a cél koordinátarendszerbeli helyvektor összefüggésébe: 

 
2.53. egyenlet 

Viszont 

 
2.54. egyenlet 

Azaz 

 

 
2.55. egyenlet 

Az affin transzformáció két méretaránytényezőjét a megfelelő egységvektorok hányadosaként definiáljuk. Az Y 

koordinátatengely irányában a méretaránytényező a következő: 

 

 
2.56. egyenlet 

Az X koordinátatengely irányában pedig: 

 

 
2.57. egyenlet 

A (2.56. [20]) és (2.57. [20]) összefüggések felhasználásával (2.55. [20]) most már a következőképpen írható: 

 
2.58. egyenlet 
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Ha bevezetjük a két koordinátatengely irányú eltolást, akkor végeredményben a síkbeli affin transzformáció 

egyenletei: 

 

 
2.59. egyenlet 

A hasonlósági transzformációnál megismertek szerint az affin transzformáció egyenleteit is új segédváltozók 

bevezetésével szokás felírni. Legyenek ezek a segédváltozók a következőképpen definiálva: 

 
2.60. egyenlet 

 
2.61. egyenlet 

 
2.62. egyenlet 

 
2.63. egyenlet 

Így (2.59. [21]) az új jelölésekkel 

 

 
2.64. egyenlet 

A (2.44. [18]) és a (2.64. [21]) összefüggésekkel kapcsolatban meg kell említeni több fontos dolgot. Vegyük 

észre, az új segédváltozók bevezetésével a transzformációs paraméterek száma természetesen változatlan 

maradt. A hasonlósági transzformációnál a méretaránytényezőt és a forgatási szöget, míg az affin 

transzformáció esetén a szögtorzulást, a forgatási szöget és a két méretaránytényezőt használtuk fel a négy 

segédparaméter bevezetéséhez. Ennek oka az, hogy a gyakorlatban egyszerűbb meghatározni a bevezetett 

segédparamétereket, mert rájuk nézve a (2.44. [18]) és (2.64. [21]) egyenletek lineárisak, míg az eredeti 

paraméterekre nézve a (2.41. [18]) és (2.59. [21]) egyenletek nem lineárisak, kivéve a két eltolás paramétert. 

Sok szakkönyv ezért helytelenül fogalmaz, mikor azt olvassuk bennük, hogy a hasonlósági és az affin 

transzformáció lineáris transzformáció. Ez szabatosan fogalmazva az eredeti paraméterekre nézve nem igaz. A 

segédparaméterekkel felírt (2.44. [18]) és (2.64. [21]) összefüggésekre azonban igen. 

4.7. 2.4.7 A térbeli egybevágósági és hasonlósági transzformáció 

A térbeli egybevágósági és hasonlósági transzformációnak többféle megoldása létezik, amelyek a forgatás 

értelmezésében térnek el elsősorban egymástól. Ebben a fejezetben a geomatikai gyakorlatban leggyakrabban 

alkalmazott ún. Euler-féle forgatásokkal történő megoldást mutatjuk be. Ennek lényege a 2-22. ábrát tekintve 

érthető meg. 
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2-22. ábra A térbeli transzformáció: forgatás és eltolás 

A forrás és a cél koordinátarendszer tetszőleges helyzetet foglal el a térben egymáshoz viszonyítva. Ahhoz, 

hogy a forrás koordinátarendszer tengelyeit párhuzamossá tegyük a cél koordinátarendszer megfelelő 

tengelyeivel, a forrás koordinátarendszer tengelyei körül forgatásokat hajtunk végre egymást követő sorrendben. 

Miután elérjük, hogy a három egymást követő forgatással a koordinátatengelyek párhuzamosak, elvégezzük a 

koordinátatengely irányú eltolásokat. Ezek a műveletek a hasonlósági transzformáció esetén még kiegészülnek a 

forrás koordinátarendszer méretarányának a megváltoztatásával. 

Tételezzük fel, hogy a forgatásokat először az X, majd az Y, végül a Z tengely körül végezzük α, β, és γ 

szögekkel. Az egyszerűség érdekében, hasonlóan a síkbeli transzformációknál megismert levezetésekhez, 

feltételezzük, hogy a két koordinátarendszer origója egybeesik. A forgatások értelmezéséhez először is el kell 

döntenünk, hogy mit tekintünk pozitív forgatási szögnek. Tekintsük pozitív forgatási szögnek az óramutató 

járásával egyező forgatási irányt, úgy, hogy az origót a forgatás során mindig a megfelelő koordinátatengely 

pozitív irányából szemléljük. Nézzük először az X tengely körüli forgatást. Az YZ tengelyek által kifeszített 

síkot a pozitív X tengely irányából látjuk a 2-23. ábrán. A forrás koordinátarendszer XF tengelye körüli forgatás 

csak az YF és ZF koordinátákra van hatással, hiszen ezen forgatás során a pont YFZF tengelyek által kifeszített 

síktól való távolsága, nevezetesen az XF koordináta nem változik. Jelöljük az α szöggel történő forgatás 

eredményeként kapott koordinátákat Xα, Yα és Zα betűkkel. Az Yα és Zα koordinátákra a (2.30. [15])-al megadott 

összefüggések írhatók fel: 

 

 
2.65. egyenlet 

Valamint 

 

 
2.66. egyenlet 

A (2.65. [22]) és (2.66. [22]) összefüggések mátrixos felírási módja a következő: 

 
2.67. egyenlet 
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Röviden pedig: 

 

 
2.68. egyenlet 

 
2-23. ábra Forgatás az X tengely körül 

A másodlagos forgatást az elsődleges forgatás eredményeként kapott Yα tengely körül végezzük β szöggel az 

óramutató járásával egyező értelemben úgy, hogy az origót az Yα tengely pozitív irányából szemléljük (2-24. 

ábra). 

 
2-24. ábra Forgatás az Y tengely körül 

Ez a forgatás azonban az Xα és Zα tengelyek által kifeszített síkban a koordinátákra nézve negatív előjelű 

forgatásként értelmezendő. Alkalmazva (2.30. [15])-at, az új forgatás eredményeként kapott koordináták a 

következők: 

 
2.69. egyenlet 

Vagy röviden: 
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2.70. egyenlet 

A harmadlagos forgatást a Zβ tengely körül végezzük γ szögértékkel. A másodlagos forgatás eredményeként 

kapott Xβ és Yβ koordinátákra nézve ez a forgatás pozitív értelmű (2-25. ábra). 

 
2-25. ábra Forgatás a Z tengely körül 

Szintén (2.30. [15]) alapján 

 
2.71. egyenlet 

Röviden pedig 

 

 
2.72. egyenlet 

A (2.68. [23]), (2.70. [24]) és (2.72. [24]) alapján a három egymást követő forgatás leírható egyetlen eredő 

forgatómátrix segítségével. Először helyettesítsük (2.68. [23])-at (2.70. [24])-be: 

 

 
2.73. egyenlet 

Végül (2.73. [24])-at (2.72. [24])-be: 

 

 
2.74. egyenlet 

Valójában a harmadlagos forgatás eredményeként az Xγ, Yγ és Zγ koordinátatengelyek már egybeesnek a cél 

koordinátarendszer megfelelő tengelyeivel. Ezért az Xγ vektor helyett már a cél koordinátarendszer XC 

helyvektorát írhatjuk a (2.74. [24])-es összefüggésben: 
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2.75. egyenlet 

Ha a két koordinátarendszer origója nem azonos, akkor a TX, TY és TZ eltolás értékeket egy 

 
2.76. egyenlet 

eltolás vektorba foglalva, írhatjuk, hogy 

 

 
2.77. egyenlet 

Hasonlóan a síkbeli transzformációkhoz, a térbeli egybevágósági transzformációból úgy kapunk térbeli 

hasonlósági transzformációt, hogy a forgatás eredményeként kapott koordinátákat megszorozzuk a 

méretaránytényezővel: 

 

 
2.78. egyenlet 

4.8. 2.4.8 Az eredő forgatómátrix szerkezete és a differenciális 
forgatómátrix 

A (2.77. [25]) és (2.78. [25]) egyenletek a térbeli egybevágósági és hasonlósági transzformáció egyenletei 

mátrix formában. Nézzük meg most a forgatómátrix felépítését. A forgatómátrix elemeinek számításához 

végezzük el a (2.74. [24])-ben lévő szorzásokat: 

 

 

 
2.79. egyenlet 

A (2.79. [25])-el adott forgatómátrix elemeire alkalmazott jelöléseket felhasználva a (2.78. [25])-as összefüggés 

a következő: 

 
2.80. egyenlet 

A térbeli forgatást leíró forgatómátrixra is igaz a (2.34. [17])-es és a (2.37. [17])-es összefüggés: 
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2.81. egyenlet 

 
2.82. egyenlet 

Ennek megfelelően az inverz transzformáció a következőképpen írható fel: 

 
2.83. egyenlet 

Abban az esetben, ha a forgatómátrix elemei az adottak, akkor (2.79. [25]) alapján a forgatási szögeket a 

következőképpen számolhatjuk: 

 
2.84. egyenlet 

Bizonyos gyakorlati feladatok során a forgatási szögek kis értékűek, legfeljebb néhány 10 szögperc 

nagyságrendűek. A forgatómátrix speciális szerkezete ezért lehetővé tesz további egyszerűsítést. Az összefüggés 

alapján már tudjuk, hogy kis szögek szinusz és tangens szögfüggvénye közel egyenlő a szög radiánban kifejezett 

értékével, a koszinusz szögfüggvény pedig közelítően 1-gyel egyenlő. Ezeket felhasználva a (2.79. [25])-el adott 

forgatómátrix a következő formába alakítható át 

 

 
2.85. egyenlet 

Mindezekből látható, hogy a forgatómátrixot egy egységmátrix, valamint egy, csak a differenciális forgatási 

szögeket tartalmazó mátrix összegeként írtuk fel. Éppen ezért a dR-rel jelölt mátrixot differenciális 

forgatómátrixnak nevezik. Ha (2.85. [26])-öt (2.77. [25])-be helyettesítjük, akkor a differenciális forgatómátrix 

felhasználásával a síkbeli egybevágósági transzformáció a következő formában írható fel: 

 

 
2.86. egyenlet 

A hasonlósági transzformáció esetén a méretaránytényezőt is szokás annak egységtől való ds eltérésének 

függvényeként felírni: 

 

 
2.87. egyenlet 

Így (2.78. [25]) a (2.86. [26]) és (2.87. [26]) kifejezések felhasználásával a következőképpen írható: 
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2.88. egyenlet 

Mivel differenciális forgatásokról van szó, ezért a forgatási szögek ds méretaránytényezővel történő szorzata 

másodrendűen kicsi eredményt ad, ezért (2.88. [27]) utolsó tagja közelítőleg nullával egyenlő. Így 

végeredményben a térbeli hasonlósági transzformáció a következőképpen írható: 

 
2.89. egyenlet 

Végül megemlítjük, hogy a forgatási sorrend megváltoztatása maga után vonja az eredő forgatómátrix 

szerkezetének a megváltozását is. Azaz, ha az elsődleges forgatást az Y tengely, a másodlagos forgatást az X, a 

harmadlagos forgatást pedig a Z tengely körül hajtjuk végre, akkor az eredő forgatómátrix a következő: 

 
2.90. egyenlet 

A mátrixszorzás tulajdonságait felhasználva könnyen igazolható, hogy az eredő forgatómátrix elemei 

különböznek a (2.79. [25])-el kapott forgatómátrix elemeitől, következésképpen, a két mátrix egymással nem 

egyenlő: 

 
2.91. egyenlet 

5. 2.5 Összefoglalás 

A modulban Eratoszthenésznek az ókori Egyiptomban végzett híres kísérletétől indultunk el s eljutottunk a 

geoid fogalmához. 

Definiáltuk a földi nehézségi erőtérrel kapcsolatos fogalmakat és a Föld fizikai alakjának megadását. 

Részletesen, levezetésekkel foglalkoztunk a földmérésben használatos síkbeli és térbeli koordináta 

transzformációkkal, amelyekre később különböző szakmai alkalmazások épülnek. 

Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse Erasztotenész kísérletét a Föld alakjának a meghatározására vonatkozóan! 

2. Ismertesse a Föld alakjának és méretének meghatározására szolgáló további ókori és középkori kísérleteket! 

3. Milyen céllal indultak meg a XVIII. Században az ún. fokmérések? 

4. Milyen célból alkalmazták elsőként a háromszögelést? Kiknek tulajdonítják az első fokméréseket? 

5. Mi vezetett a Föld alakjának fizikai úton történő definiálására és meghatározására? 

6. Ismertesse a nehézségi vektor komponenseit! Készítsen ábrát! 

7. Mi a különbség a gravitációs erő és a nehézségi erő között? 

8. Mit értünk potenciál / potenciálkülönbség alatt? 

9. Mit nevezünk alapszintfelületnek? 

10. Mit értünk geoid alatt? 

11. Mit nevezünk ekvipotenciális felületnek? 
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12. Miért szükséges bevezetni a normál nehézségi erőteret? 

13. Mit értünk a nehézségi erőtér anomáliáin? 

14. Mit értünk potenciálzavar alatt? 

15. Mit értünk geoid magasság (geoid unduláció) alatt? 

16. Mit értünk függővonal-elhajlás alatt? 

17. Hogyan definiáljuk a nehézségi anomáliát? 

Gyakorló feladat 

Számolja ki a nehézségi vektor komponenseit, ha adott egy földközeli P pont, a Nap és a Hold geocentrikus 

koordinátái egy adott időpontra vonatkozóan. A számítást 9 tizedes élességgel végezze! 

   

A számításokhoz szükséges további mennyiségek a következők: 
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