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Kivonat 

A modul tartalma: Budapest-Ferihegy repülőtérről adott azimuttal induló és oda visszatérő geodéziai vonal 

pontjainak gömbi φ, λ, a gömb axonometrikus képén rövidült sugarak alapján az X, Y, Z rajzi koordináták és az 

adott vetületbeli koordináták meghatározása, valamint a koordináták rajzi ábrázolása. 

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

szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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2. fejezet - Geodéziai vonal és 
ábrázolása gömbön és vetületben 

1. 2.1 A feladat megfogalmazása 

Számítsa ki a Budapest-Ferihegy (φ = 47o 25’ és λ = 19o 15’) repülőtérről megadott azimuttal induló és oda 

visszatérő geodéziai vonal pontjainak φ és λ földrajzi koordinátáit, a θ = 15o, 30o, ... 345o, 360o helyeken. 

Nyomtassa ki a gömb megadott axonometrikus képét, szerkessze meg az X, Y, Z gömbi axonometrikus 

koordinátarendszert, mérje le mm-ben a rövidült gömbi sugarakat, majd a rövidült sugarak alapján számítsa ki a 

24 pont X, Y, Z rajzi koordinátáit. Szerkessze meg a gömb felszínén a látható pontokat, majd rajzolja meg a 

geodéziai vonalat. 

Számítsa ki mm-ben a megadott vetületi egyenletek felhasználásával a 24 pont y, x síkkoordinátáit és szerkessze 

fel azokat a vetület kinyomtatott képére. Ellenőrizze a pontok helyét a földrajzi hálózat segítségével, majd 

rajzolja meg a geodéziai vonal képét. 

Földrajzi atlaszon azonosítsa, és táblázatban sorolja fel azokat az államokat, amelyeken a geodéziai vonal 

áthalad. 

Leadandók különálló borítólapba foglalva: 

• Kiinduló adatok, 

• Számítások képletei, 

• Számítások eredményei táblázatos formában, 

• Geodéziai vonal szerkesztése és ábrázolása gömbön hagyományosan vagy grafikus szerkesztővel, 

• Geodéziai vonal szerkesztése és ábrázolása vetületben hagyományosan vagy grafikus szerkesztővel. 

A feladat megoldásához tetszőleges eszközök (pl. Excel) használhatók. A feladatot – táblázatonként a 

felhasznált képletek és tájékoztató szöveges információkkal együtt – különálló borítólapba foglalva - kézzel 

írott, vagy Microsoft Word formátumban kell leadni. 

2. 2.2 Fogalmak és képletek 

2.1. 2.2.1 Ortodróma és loxodróma 

Az ortodróma görög szó, szó szerinti fordításban „egyenes futást” jelent. Az a hajó, amely e vonal mentén 

törekszik céljának elérésére, a legrövidebb utat, vagyis a legnagyobb gömbi körívet követi. Az ortodróma és a 

gömbi geodéziai vonal ekvivalens kifejezések. Látjuk, hogy a meridiánokat mindig más-más szög alatt metszik, 

az e szerinti tájékozódás nem egyszerű. A loxodróma „ferde futást” jelent és azimutja állandó. A loxodróma a 

meridiánok és az egyenlítő mentén megegyezik a legnagyobb gömbi körrel, a szélességi körök mentén pedig a 

megfelelő gömbi szélességű gömbi körrel. Más irányban egy olyan csavarvonal, amely aszimptotikusan 

közeledik, csavarodik a pólushoz. A régi hajósok csak arra ügyeltek, hogy iránytűjük segítségével ezt a szöget 

tartsák. A navigálás így egyszerű, de időveszteséges volt, a loxodróma ugyanis hosszabb, mint az ortodróma. 
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2.2. 2.2.2 Az ortodróma gömbi földrajzi koordinátáinak számítása 

 

Első geodéziai főfeladat a gömbön1 

Adottak: 

Az 1 pont gömbi pólustávolsága:  

Az s gömbi íveknek megfelelő középponti szögek:  , ahol  . 

Az 1 pont gömbi hosszúsága:  

                                                           
1 A gömbön az ortodroma, geodéziai vonal és a gömbi főkör fogalmak egybeesnek. 
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Az 12 gömbi szakasz gömbi azimutja:  

Keressük:  

Számítás: 

A földrajzi szélességeket a gömbháromszögtan cosinus-tétele(i)vel számítjuk: 

Az oldal cosinus-tétele alapján 

;  

;  

................................ 

;  

A  a kiinduló-befejező Ferihegy pontra vonatkozik, ha Ferihegy pontot 1-gyel jelöljük. 

Ponthelyek az ortodróma mentén: . 

A földrajzi hosszúságokat a gömbháromszögtan sinus-tétele(i)vel számítjuk: 

       

       

................................................. 

       

A fenti képletekben . 

Azimutok számítása: 

 

............ 

. 

A λ2, λ3, ..., λ25 földrajzi koordináták számítását folyamatosan végezzük a fenti képletek egymás utáni 

alkalmazásával. 

2.3. A pontok térbeli koordinátáinak számítása 



 Geodéziai vonal és ábrázolása 

gömbön és vetületben 
 

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A gömb megadott képének nyomtatása A4 papírra és középpontjának szerkesztése: 

 

X, Y, Z gömbi axonometrikus koordinátarendszer szerkesztése: 

 

Látszólag rövidült sugarak hossza: 

 

A 24 pont rajzi koordinátái a gömb axonometrikus képén: 
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 . 

2.4. 2.2.3 A pontok vetületi koordinátáinak számítása 

x 

Képzetes vetület2: 

y 

 

1. Vetület nyomtatása fekvő A4 papírra és az egyenlítői E és a kezdő (fél) meridián M képi hosszának mérése. 

1. Vetületi egyenletek: 

 ;  

A képletekben ϕ és λ radiánban értendő. A  és a ϕ között az alábbi kapcsolat áll fenn: 

  

Példa: ha ϕ = 0, akkor ψ = 0; ha ϕ = 90o (π/2 rad), akkor ψ = 60o (π/3 rad). 

Az egyenlítőn λ⊂[-π, π] és ϕ = 0; a kezdő meridiánon λ=0, ϕ⊂[-π/2, π/2]. 

1. A (ϕ, λ)=(0, π) koordinátákat helyettesítve a vetületi egyenletekbe, a sík koordinátarendszerben kapjuk: 

 . 

A (ϕ, λ)=(π/2, 0) koordinátákat helyettesítve a vetületi egyenletekbe, kapjuk: 

                                                           
2 Képzetes vetület: a fokhálózati vonalak képei nem merőlegesek. Az ábra a normális elhelyezésű Kavrajszkij II. vetületet szemlélteti. A 

normális elhelyezésű képzetes hengervetület esetén a szélességi körök képei párhuzamos egyenesek; a meridiánok képei tetszőleges 
törvényszerűséggel leírható görbék; a középmeridián képe az y tengely; az egyenlítő képe az x tengely; a vetület nem szögtartó. 
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. 

A kinyomtatott ábráról lemért E és M értékekből kapott két sugárnak jó közelítéssel egyeznie kell. 

Valódi vetület3: 

y 

x 

 

1. Vetület nyomtatása fekvő A4 papírra és az egyenlítői E és a kezdő (fél) meridián M képi hosszának mérése 

1. Vetületi egyenletek: 

;  

A képletekben ϕ és λ radiánban értendő. 

Az egyenlítőn λ⊂[-π, π] és ϕ = 0; a kezdő meridiánon λ = 0, ϕ⊂[-π/2, π/2]. 

1. A (ϕ, λ)=(0, π) koordinátákat helyettesítve a vetületi egyenletekbe, a sík koordinátarendszerben kapjuk: 

 

A (ϕ, λ)=(π/2, 0) koordinátákat helyettesítve a vetületi egyenletekbe, kapjuk: 

. 

A két sugárnak jó közelítéssel egyeznie kell. 

2.5. 2.2.4 Segédanyagok 

A gömb képét az itt látható méretben álló helyzetű A4 lapra, a vetületek képeit nagyítva, fekvő helyzetű A4 

lapra másoljuk át és nyomtatjuk ki. 

A gömb 

                                                           
3 Valdi vetület: a fokhálózati vonalak képei merőlegesek. Az ábra a normális elhelyezésű, meridiánokban hossztartó valódi hengervetületet 

szemlélteti. A valódi hengervetületnél normális elhelyezés esetében a szélességi körök képei párhuzamos egyenesek; a meridiánok képei 

párhuzamos egyenesek; a meridiánok képei a szélességi körök képeit merőlegesen metszik; a meridiánok képének távolsága arányos a 
hosszkülönbséggel. 
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Megjegyzés: Az ábrán a barna, ill. a zöld színű szögek a kiinduló azimutokat jelölik: a barna színnel jelölt szög 

azt jelzi, hogy a képzetes vetületben a kiinduló azimut értéke 0o és 90o között van, a zöld színnel jelölt szög 

pedig azt, hogy a valódi vetületet tartalmazó feladatok kiinduló azimutja 270o  és 360o közé esik. 

Képzetes vetület 
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Valódi vetület 

 

A barna és zöld színű szögek értelmezése megegyezik a gömbnél elmondottakkal. 

Számpélda a képzetes vetületre 

Geodéziai vonal és ábrázolása a gömbön és vetületen 

Számítjuk egy repülőgép Föld megkerülése során megtett geodéziai vonal pontjait. A repülőgép Budapest-

Ferihegyről indul egy megadott azimut értékkel. A pontok meghatározása 15o –os gömbi középponti 

szögértékeknél történik /15o, 30o, ... 360o/. 

Kiinduló adatok: 
 

név φ λ α 
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Ferihegy 47o 25’ 19o 15’ 52o 

A megadott adatokból kiszámítható az első pont gömbi pólustávolsága, φ: 

 ;  

Itt ϕ1=ϕ; λ1=λ; α1,2=α. 

A többi pont földrajzi szélességeit hasonlóképpen kapjuk. 

Gömbi földrajzi szélességek ( φ ) meghatározása: 

A 24 pont gömbi földrajzi szélességeinek (φ) meghatározása a gömbháromszögtan cosinus tétele 

felhasználásával, valamint a gömbi ívnek megfelelő középponti szög (θ) kiszámításával történik. 

A gömbháromszögtan cosinus tétele: 

 

A θ értékét értékét 15°-onként vesszük fel: 15°, 30°, ... 360°. 

A számított gömbi pólustávolságból meghatározható az új pont földrajzi szélességei (φ): 

 , 

ill., hasonló módon, a többi pont földrajzi szélessége is. 
 

Pont száma Θ 
φ (fok, 

tizedfok) 
φ (fok, 

tizedfok) 
 

(Fok, perc) 
 

φ 

(áldecimális

) 

    

1 (Ferihegy) 0° 42,58 47,42 47.25 

2 15° 35,01 54,99 54.59 

3 30° 32,23 57,77 57.46 

4 45° 35,39 54,61 54.36 

5 60° 43,20 46,80 46.47 

6 75° 53,63 36,37 36.22 

7 90° 65,38 24,62 24.37 

8 
105

° 77,77 12,23 
12.13 

9 120 90,42 -0,42 -0.25 
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10 135 103,07 -13,07 -13.03 

11 150 115,43 -25,43 -25.25 

12 165 127,11 -37,11 -37.06 

13 180 137,42 -47,42 -47.25 

14 195 144,99 -54,99 -54.59 

15 210 147,77 -57,77 -57.46 

16 225 144,61 -54,61 -54.36 

17 240 136,80 -46,80 -46.47 

18 255 126,37 -36,37 -36.22 

19 270 114,62 -24,62 -24.37 

20 285 102,23 -12,23 -12.13 

21 300 89,58 0,42 0.25 

22 315 76,93 13,07 13.03 

23 330 64,57 25,43 25.25 

24 345 52,89 37,11 37.06 

25 

(Ferihegy) 360 42,58 47,42 
47.25 

Gömbi földrajzi hosszúságok ( λ ) meghatározása: 

A földrajzi hosszúságok kiszámításához a gömbháromszögtan sinus tételét használjuk. 

A gömbháromszögtan sinus tétele: 

 

A végleges koordinátákat innen a 

 

Az azimutok sinusainak meghatározása: 

 

A számítás során a képletek indexeit a pontszámoknak megfelelően módosítjuk. 
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A gömbi pólustávolság (Φ)   már ismert a ö érték kiszámításánál. 

A λ2, λ3, ..., λ25 földrajzi hosszúságok számítását folyamatosan végezzük a 

 ....... 

képletek egymás utáni alkalmazásával. 
 

Pont száma 
Azimuto

k 

sorszáma 

φ (fok, 

tizedfok

) 

Δλ (fok, 

tizedfok

) 

λ (fok, 

tizedfok

) 

 

(Fok, perc) 
 

λ 

(áldecimális) 
     

1 (Ferihegy)  42,58  19,25 19.15 

2 1_2 35,01 20,82 40,07 40.04 

3 2_3 32,23 26,81 66,88 66.53 

4 3_4 35,39 26,54 93,43 93.25 

5 4_5 43,20 20,37 113,79 113.47 

6 5_6 53,63 14,50 128,29 128.17 

7 6_7 65,38 10,87 139,16 139.09 

8 7_8 77,77 8,94 148,10 148.05 

9 8_9 90,42 8,12 156,21 156.12 

10 9_10 103,07 8,14 164,36 164.21 

11 10_11 115,43 9,03 173,38 173.23 

12 11_12 127,11 11,05 -175,57 -175.34 

13 12_13 137,42 14,82 -160,75 -160.45 

14 13_14 144,99 20,82 -139,93 -139.55 

15 14_15 147,77 26,81 -113,12 -113.06 

16 15_16 144,61 26,54 -86,57 -86.34 

17 16_17 136,80 20,37 -66,21 -66.12 

18 17_18 126,37 14,50 -51,71 -51.42 
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19 18_19 114,62 10,87 -40,84 -40.50 

20 19_20 102,23 8,94 -31,90 -31.54 

21 20_21 89,58 8,12 -23,79 -23.47 

22 21_22 76,93 8,14 -15,64 -15.38 

23 22_23 64,57 9,03 -6,62 -6.36 

24 23_24 52,89 11,05 4,43 4.25 

25 (Ferihegy) 24_25 42,58 14,82 19,25 19.15 

A gömb axonometrikus rajzi koordinátáinak számítása és ábrázolása gömbön: 

A rajzi koordináták kiszámítása az alábbi képletekkel történik: 

 

Az Rx, Ry és Rz látszólag rövidült sugarak meghatározhatók az A4 lapra nyomtatás után vonalzóval (pl. mm-ben), 

vagy a gömböt ábrázoló rajz Autocad nevű programba történő beolvasásával, az axonometrikus rajzon a 

tengelysugarak megszerkesztése után (a hosszmértékegység a számítógépes rajz méretétől függ). 
 

  Rx Ry Rz 

 Mért 

értékek 540,09 818,61 616,06 

Pontszá

m 
X Y Z 

1 

(Feriheg

y) 345,03 182,62 453,60 

2 237,13 302,36 504,57 

3 113,07 401,49  

(Fok, perc) 
 

521,15    

4 -18,69 473,26 502,22 

5 -149,18 512,78 449,06 

6 -269,50 517,35 365,30 
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7 -371,45 486,66 256,65 

8 -448,10 422,82 130,50 

9 -494,20 330,15 -4,54 

10 -506,63 214,99 -139,27 

11 -484,53 85,18 -264,51 

12 -429,41 -50,44 -371,72 

13 -345,03 -182,62 -453,60 

14 -237,13 -302,36 -504,57 

15 -113,07 -401,49 -521,15 

16 18,69 -473,26 -502,22 

17 149,18 -512,78 -449,06 

18 269,50 -517,35 -365,30 

19 371,45 -486,66 -256,65 

20 448,10 -422,82 -130,50 

21 494,20 -330,15 4,54 

22 506,63 -214,99 139,27 

23 484,53 -85,18 264,51 

24 429,41 50,44 371,72 

25 

(Feriheg

y) 345,03 182,62 453,60 

Vetületi koordináták számítása és ábrázolása síkban: 

A vetületi koordináták kiszámítása az alábbi képlettel történik: 

;  

A  segédmennyiséget az alábbi összefüggésből számítjuk: 

. 

A λ és φ értékeket a képletekbe radiánban kell beírni. 
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Az ábrázoláshoz meg kell határozni az Ry és Rx sugár értékeket: 

 ;  . 

A képletben szereplő E és M értékeket itt is meg lehet határozni rajzról való leméréssel, vagy Autocad 

programban. 

Eredmények: 
 

E 539,56 M 306,95 

Ry 99,16 Rx 97,70 

 

Pont száma y x 

1 (Ferihegy) 25,67 80,86 

2 50,96 93,77 

3 83,33 98,52 

4 119,14 93,12 

5 152,29 79,80 

6 180,13 62,02 

7 202,64 41,98 

8 220,42 20,85 

9 234,13 -0,72 

10 244,39 -22,28 

11 251,97 -43,36 

12 -245,79 -63,29 

13 -214,39 -80,86 

14 -177,96 -93,77 

15 -140,93 -98,52 

16 -110,40 -93,12 

17 -88,60 -79,80 

18 -72,60 -62,02 
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19 -59,47 -41,98 

20 -47,49 -20,85 

21 -35,65 0,72 

22 -23,26 22,28 

23 -9,61 43,36 

24 6,20 63,29 

25 

(Ferihegy) 25,67 80,86 

A geodéziai vonal mentén elhelyezkedő országok: 

Magyarország – Szlovákia – Lengyelország – Ukrajna – Fehéroroszország – Oroszország – Mongólia – Kína – 

Észak Korea – Dél Korea – Japán – Chile – Argentína – (Szent – György öböl) – Bissau-Guinea – Szenegál – 

Gambia – Mauritánia – Algéria – Olaszország – Horvátország – Magyarország 

Összefoglaló táblázat: 
 

Azimut=52° 
Theta=15

° 
Térbeli koordináták 

Ország 

Képzetes 

vetület 

Pont jele 

Földrajzi 

hosszúsá

g (λ) 

(fok, 

tizedfok) 

Földrajzi 

szélesség 

(φ) (fok, 

tizedfok) 

Rx Ry Rz E M 

540,0

9 818,61 616,06 
539,5

7 306,95 

AutoCad mértékegység  

Ry Rx 

99,16 97,70 

X Y Z y x 

1 

(Feriheg

y) 19,25 47,42 345,03 182,62 453,60 

Magyarorszá

g 
25,67 80,86 

2 40,07 54,99 237,13 302,36 504,57 Oroszország 50,96 93,77 

3 66,88 57,77 113,07 401,49 521,15 Oroszország 83,33 98,52 

4 93,43 54,61 -18,69 473,26 502,22 Oroszország 
119,1

4 93,12 

5 113,79 46,80 -149,18 512,78 449,06 Mongólia 
152,2

9 79,80 

6 128,29 36,37 -269,50 517,35 365,30 Dél Korea 
180,1

3 62,02 
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7 139,16 24,62 -371,45 486,66 256,65 
Csendes-

óceá 
202,6

4 41,98 

8 148,10 12,23 -448,10 422,82 130,50 
Csendes-

óceá 
220,4

2 20,85 

9 156,21 -0,42 -494,20 330,15 -4,54 
Csendes-

óceá 
234,1

3 -0,72 

10 164,36 -13,07 -506,63 214,99 -139,27 
Csendes-

óceá 
244,3

9 -22,28 

11 173,38 -25,43 -484,53 85,18 -264,51 
Csendes-

óceá 
251,9

7 -43,36 

12 -175,57 -37,11 -429,41 -50,44 -371,72 
Csendes-

óceá 

-

245,7

9 -63,29 

13 -160,75 -47,42 -345,03 -182,62 -453,60 
Csendes-

óceá 

-

214,3

9 -80,86 

14 -139,93 -54,99 -237,13 -302,36 -504,57 
Csendes-

óceá 

-

177,9

6 -93,77 

15 -113,12 -57,77 -113,07 -401,49 -521,15 
Csendes-

óceá 

-

140,9

3 -98,52 

16 -86,57 -54,61 18,69 -473,26 -502,22 
Csendes-

óceá 

-

110,4

0 -93,12 

17 -66,21 -46,80 149,18 -512,78 -449,06 

Atlanti-

óceán (Szent 

György 

öböl) -88,60 -79,80 

18 -51,71 -36,37 269,50 -517,35 -365,30 
Atlanti-

óceán -72,60 -62,02 

19 -40,84 -24,62 371,45 -486,66 -256,65 
Atlanti-

óceán -59,47 -41,98 

20 -31,90 -12,23 448,10 -422,82 -130,50 
Atlanti-

óceán -47,49 -20,85 

21 -23,79 0,42 494,20 -330,15 4,54 
Atlanti-

óceán -35,65 0,72 

22 -15,64 13,07 506,63 -214,99 139,27 Szenegál -23,26 22,28 

23 -6,62 25,43 484,53 -85,18 264,51 Mauritánia -9,61 43,36 



 Geodéziai vonal és ábrázolása 

gömbön és vetületben 
 

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

24 4,43 37,11 429,41 50,44 371,72 
Földközi 

tenger 6,20 63,29 

25 

(Feriheg

y) 19,25 47,42 345,03 182,62 453,60 
Magyarorszá

g 25,67 80,86 

Geodéziai vonal képe (a repülőgép útja) a gömbön 
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Megjegyzés: A piros színnel jelölt szög a kiinduló azimutot jelenti.Geodéziai vonal képe (a repülőgép útja) a 

képzetes vetületen 
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