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10. fejezet - Tájékozások 

1. 10.1 Bevezetés 

Szűkebb értelemben a képek tájékozása alatt a térmodell előállítását értjük a tárgy koordinátarendszerben (ez 

általában a geodéziai koordinátarendszert jelenti). A térmodell előállításához kiindulásként egy sztereoképpárra 

van szükség. 

Tágabb értelemben a tájékozást alkalmazhatjuk egy mérőképre, képpárra, képsorra vagy több képsorból álló 

tömbre is. 

Ahhoz, hogy a képeket beillesszük a tárgy koordinátarendszerébe, több koordinátarendszeren keresztül 

juthatunk csak el. Ez a beállítási (tájékozási) feladat egymásra épülő, több lépcsős átszámítással valósítható csak 

meg. 

Alapvetően a tájékozásokat két csoportba soroljuk: belső tájékozás és külső tájékozás. A „belső” jelző arra utal, 

hogy a képet a felvevő berendezéshez képest tájékozzuk. A „külső” jelző alatt pedig azt értjük, hogy a kép, 

illetve képpár helyzete egy külső (képsíkon kívüli) térbeli koordinátarendszerben ismert. 

Egy-egy tájékozást akkor tekintünk megoldottnak, ha a meghatároztuk azokat a paramétereket (transzformációs 

állandókat), melyek segítségével a mért pontok koordinátáit át tudjuk számítani az adott tájékozást jellemző 

koordinátarendszerbe. 

A következőkben áttekintjük az analitikus és digitális fotogrammetriában tájékozások során alkalmazott 

koordinátarendszereket, a tájékozásokhoz szükséges paramétereket, valamint a paraméterek kiszámításához 

szükséges matematikai modelleket. Mindegyik tájékozás közös jellemzője, hogy az egyes koordinátarendszerek 

közötti transzformációs állandók (paraméterek) meghatározásához közös pontok mérésére van szükség. A 

leírásban kitérünk a közös pontok helyének megválasztására is. 

2. 10.2 Tájékozási folyamat 

Kezdetben, az analóg térkiértékelő műszerek és sztereokomparátorok korában kifejlesztett klasszikus tájékozási 

folyamatot vette át az analitikus, majd később a digitális fotogrammetria. Továbblépést jelentett a kollineár 

egyenletek alkalmazása (Lobanov és tsai 1987, Kraus 1998), (10-25. egyenlet), hiszen ezzel a matematikai 

modellel a képpont és a képpontnak megfelelő terepi pont között olyan szigorú matematikai kapcsolatot írunk 

le, mely kiváltja a klasszikus, két lépésben (relatív és abszolút) végzett külső tájékozási folyamatot. Ez valóban 

nagy előrelépés volt és napjainkban sem vesztett az érvényéből. Ugyanakkor a kollineár egyenletek a tájékozási 

elemekre, mint ismeretlenekre nézve nem lineárisak, vagyis szükség van az ismeretlenek kezdőértékeinek 

megadására az egyenletek Taylor-polinom szerinti sorba fejtése után. A számítási folyamat csak kiegyenlítéssel 

valósítható meg, mely általános esetben a teljes sugárnyalábra alkalmazható, innen a módszer elnevezése is: 

sugárnyaláb kiegyenlítés. 

A 10-1. ábra mutatja a tájékozások egymásra épülését. A Külső tájékozás kétféle módon is elvégezhető. Az első 

esetben a feladatot két részre bontjuk: relatív és abszolút tájékozás, a másik esetben viszont a képeket egy 

lépésben illesztjük a tárgy koordinátarendszerbe a kollineár egyenletek alapján: sugárnyaláb kiegyenlítés 

(Busics Gy. és tsai 2009). 
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10-1. ábra A tájékozások egymásra épülése 

A tájékozások során vannak speciális esetek. Ilyen speciális eset, amikor csak egy képre, illetve képpárra 

végezzük a teljes tájékozást. Egy kép esetében a külső tájékozást csak kollineár egyenletekkel lehet elvégezni, 

ekkor a sugárnyaláb kiegyenlítés helyett térbeli hátrametszésről beszélünk. Egy képpár esetében pedig kettős 

képkapcsolást végzünk. Ezeket a lehetőségeket mutatja a 10-2. és 10-3. ábra. 

 
10-2. ábra Egy kép tájékozása 

 
10-3. ábra Egy képpár tájékozása 
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A tájékozási folyamat során valójában koordinátarendszerek között teremtünk átszámítási lehetőséget, vagyis 

transzformációs paramétereket határozunk meg. Ezt mutatja a 10-1. táblázatban a „Cél” és a „Paraméterek” 

oszlopa. 

 
10-1. táblázat Tájékozások összefoglalása 

A belső tájékozás során azokat a paramétereket szeretnénk meghatározni, melyek segítségével a mért műszer 

koordinátákat (a digitális képen pixel koordinátákat –   ) át lehet számítani képkoordinátákká (  

 ). Itt a leggyakrabban alkalmazott matematikai modell az affin transzformáció. 

A relatív tájékozás paramétereivel a térmodell koordinátarendszerébe (   ) szeretnénk 

átszámítani a mért sztereoszkópikus pontot a képkoordináták (   ) alapján. A táblázat 

a két lehetséges paraméter-együttes közül a hozzátájékozás paraméterit mutatja. 

Az abszolút tájékozás paramétereit arra használjuk fel, hogy a térmodell pontját (   ) 

átszámítsuk a tárgy koordinátarendszerbe (ez általában a geodéziai koordinátarendszer –   

). 

A sugárnyaláb kiegyenlítés (sztereoképpárnál ezt kettős képkapcsolásnak hívjuk) a cél a képek külső tájékozási 

elemeinek meghatározása (képenként 6 db paraméter), melyek segítségével a sztereoszkópikus pont 

képkoordinátáit (   ) közvetlenül a geodéziai koordinátarendszerbe számíthatjuk át (

  ), anélkül, hogy közbeiktatnánk a térmodell koordinátarendszerét (  

 ). 

E tájékozások részleteiről a következő fejezetekben részletesen olvashatunk, ahol hasznos lesz még a 10-1. 

táblázat újbóli áttekintése. 

3. 10.3 Belső tájékozás 

A belső tájékozás valójában a vetítési középpontra vonatkozó centrális kollineáció helyreállítását jelenti. Az 

analitikus és digitális fotogrammetriában a centrális kollineációt biztosító elemeket (a kamera belső adatait) 

ismertnek tekintjük, így a képek belső tájékozása az analitikus és digitális fotogrammetriában egy síkbeli 

transzformációs feladatra korlátozódik. A cél azon transzformációs állandók meghatározása, melyekkel a mért 

műszer koordinátákat (digitális képen pixel koordinátákat) át lehet számítani képkoordinátákká. Vagyis 

kapcsolatot kell teremteni a műszer (vagy a pixelekből álló kép) és a kép koordinátarendszer között (10-4. ábra). 

A transzformációs állandók kiszámításához az affin transzformáció matematikai modellje (10-2. egyenlet) 

geometriai szempontból jobban illeszkedik a feladathoz és így pontosabb eredményt ad, mint a Helmert 

transzformáció. 
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10-4. ábra A műszer és a kép koordinátarendszere közötti kapcsolat 

Ahogy említettük, a centrális kollineáció helyreállításához hozzátartozik, hogy ismernünk kell a kamera belső 

adatait. Ezek a képfőpont koordinátái (   ) és kameraállandó (   ). A gyakorlatban a számítási 

folyamat során a képfőpont koordinátáit az affin transzformáció elvégzése előtt figyelembe vesszük, amikor a 

közös pontokként szolgáló keretjelek képkoordinátáiból a képfőpont koordinátáit kivonjuk. A kameraállandó 

értékére a későbbi tájékozások során lesz majd szükség, ahol a kép-koordinátarendszer kezdőpontját 

áthelyezzük a vetítési centrumba, így térbeli koordinátarendszerként használhatjuk, vagyis a harmadik 

képkoordináta a kameraállandó értéke lesz negatív előjellel (10-5. ábra). 

 
10-5. ábra A kép koordinátarendszere a vetítési centrumban lévő kezdőponttal 

A belső tájékozás végrehajtása a következő lépésekből áll: 
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1. A kamera belső adatainak megadása 

2. A keretjelek mérése 

3. Transzformációs paraméterek kiszámítása és eltárolása 

4. A kapott középhibák elemzése 

Tekintsük át részletesebben ezeket a lépéseket. 

3.1. 10.3.1 A kamera belső adatainak megadása 

Ezek az adatok mérőkamerák esetében a kameraállandó, a képfőpont koordinátái, a keretjelek képkoordinátái és 

a kamera objektívjének elrajzolási hibái (10-6. ábra). 

 
10-6. ábra Keretjelekkel rendelkező kamera belső adatai 

A keretjelekkel nem rendelkező digitális kamerák (fényképezőgépek) esetében a belső adatok az objektív 

fókusztávolsága, a kép mérete pixelben, a digitális szenzor fizikai méretei mm-ben, a képfőpont koordinátái, az 

objektív elrajzolását modellező K1, K2, K3, P1, P2 paraméterek lesznek (10-7. ábra). Ahol K1, K2, K3 a 

radiális elrajzolás koefficiensei, a P1, P2 pedig a tangenciális elrajzolás koefficiensei lesznek. Ezeknek a 

koefficienseknek a felhasználását mutatja a 10-1. egyenlet, ahol a torzulást szenvedett képkoordinátákat (  

 ) számolhatjuk át torzulásmentes képkoordinátákká (   ). 

 

 

 
10-1. egyenlet Képpontok torzulásmentes koordinátái 
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10-7. ábra Keretjelekkel nem rendelkező kamera belső adatai 

3.2. 10.3.2 A keretjelek mérése 

Az affin transzformáció paramétereinek (   ) kiszámításához három 

közös pontra van szükség a műszer (pixel) és kép koordinátarendszerek között. Közös pontokként a keretjeleket 

használjuk, hiszen a kamera kalibrációból ezeknek már ismert a képkoordinátája (   ), azokat nem kell 

meghatároznunk méréssel. Viszont, ahhoz, hogy a keretjelek műszer (ill. pixel) koordinátáit (   ) 

meghatározzuk, egyenként meg kel irányoznunk őket a képen. A gyakorlatban fölös mérésre törekszünk, így 

háromnál több, legalább négy keretjelet mérünk (10-8. ábra). Ekkor a feladatot a legkisebb négyzetek 

módszerével, kiegyenlítéssel oldjuk meg. 

Analitikus tájékozásánál, ha kép nem rendelkezik keretjelekkel, akkor a kép sarkait irányozzuk meg. Ilyen 

esetben, a digitális fotogrammetriában a mérő és feldolgozó szoftverek általában nem igénylik a képsarkok 

mérését, hiszen azok pixel koordinátája kiszámolható, mivel adottak a kép méretei. 
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10-8. ábra Keretjelekkel irányzása LPS fotogrammetriai munkaállomáson 

A keretjelek irányzása a digitális fotogrammetriai munkaállomásokon történhet kézi vagy automatizált méréssel. 

Az automatizált mérés során az első keretjelet a mérő operátor irányozza meg, ezzel a számítógép számára a 

megadja a keretjel képét is. A keretjel képe alapján mintaillesztéssel a program képes beazonosítani a többi 

keretjelet minden egyes képen. Ennek persze az a feltétele, hogy mindegyik keretjel képe azonos legyen. Az 

automatikus pontazonosítás és mérés lényegéről a 12. (Digitális fotogrammetria) fejezetben olvashat további 

részleteket. 

3.3. 10.3.3 Az affin transzformáció paramétereinek kiszámítása 

A transzformációs állandók kiszámításához az Affin transzformáció alapképletéből indulunk ki: 

 
10-2. egyenlet Affin transzformáció alapképlete 

Jelölések: 

: képkoordináták 

: műszer (ill. pixel) koordináták 

: transzformációs állandók 
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A belső tájékozás feladatát, mint minden tájékozási feladatot, igyekszünk fölös mérések bevezetésével, a 

legkisebb négyzetek módszere szerint, kiegyenlítéssel megoldani. Az affin transzformációnál legalább négy 

keretjel mérésére van szükségünk. Az 10-2. egyenletpár alapján létrejövő egyenletrendszer az ismeretlenekre 

nézve lineáris és közvetlenül megoldható. A megoldáshoz használhatjuk a mátrixalgebrával levezetett és jól 

ismert folyamatot: 

 

 
10-3. egyenlet Transzformációs állandók kiszámítása kiegyenlítéssel 

A 10-3. egyenlet levezetésében 4 keretjel esetén az  együttható mátrix, az  tisztatag vektor, a  

javításvektor, valamint a megoldások  vektora a következő alakban írható fel: 

 ;  ;  ; 

 
10-4. Az A mátrix és az l,v,x oszlopvektorok tartalma 

Az  vektorban kapott 6 db transzformációs állandót kell eltárolni és a későbbi kiértékelés során alkalmazni a 

műszer, illetve pixel koordináták kép- koordinátarendszerbe történő átszámításához. 

3.4. 10.3.4 A kapott középhibák elemzése affin transzformáció 
után 

A transzformációs állandók kiszámítása 10-3. egyenlet levezetésével, kiegyenlítéssel történik a legkisebb 

négyzete módszere szerint. A kiegyenlítés végén megkapjuk a   javításokat (10-4. egyenlet), 

melyekből négyzetes középhiba számítható. A keretjelek mérését hiba terheli, melyet az Ex, Ey maradék hibák 

mutatnak (melyek előjele ellentétes a javításokkal, de abszolút értékben megegyezik azokkal). A 

megengedettnél nagyobbnak tekintjük a hibát, ha értéke a várható méréséi középhiba háromszorosát 

meghaladja. Ebben az esetben meg kell ismételni a mérést egyenként haladva a keretjeleken. A mérő- és 

feldolgozó program folyamatosan számolja a középhibát, és ha a megengedett érték alá lépünk, akkor a mérést 

abbahagyhatjuk (10-9. ábra). 

 
10-9. ábra Ex, Ey maradék hibák a kiegyenlítés után 
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4. 10.4 Külső tájékozás két lépésben 

A képek vagy képpár külső tájékozása alatt azt értjük, hogy megadjuk a képsík és a hozzátartozó vetítési 

centrum helyzetét a tárgy-koordinátarendszerben (ez legtöbbször a geodéziai koordinátarendszert jelenti). A 

tájékozások utáni kiértékelést, térképezést általában sztereoszkópikus szemléléssel végezzük, vagyis egyszerre 

csak egy sztereoképpárral dolgozunk. Ahhoz, hogy ezt a kiértékelési módot megvalósíthassuk, egy 

sztereoképpár külső tájékozását két egymásra épülő tájékozásra bontva is megtehetjük. Első lépésben 

létrehozzuk a térmodellt egy olyan térbeli koordinátarendszerben (modell koordinátarendszerben), mely még 

nem kapcsolódik a tárgy koordinátarendszerhez. Ehhez szükséges a relatív tájékozás elvégzése. Ezután az 

abszolút tájékozás során a modellt áttranszformáljuk a tárgy (vagy másképpen geodéziai) koordinátarendszerbe. 

A következő alfejezetek ezt a két tájékozást tárgyalják. 

4.1. 10.4.1 Relatív tájékozás 

A relatív tájékozás célja a térmodell előállítása. Ehhez a sztereo képpárt alkotó képek felvételkori egymáshoz 

viszonyított kölcsönös helyzetét leíró paramétereket kell kiszámítani egy tetszőlegesen megválasztott térbeli 

koordinátarendszerben. Ha ezt nem tennénk meg, akkor a képpár sztereoszkópikus szemlélése nem lenne 

lehetséges, hiszen az összetartozó pontok vetítési sugarai nem lennének egy síkban. Az így megválasztott 

koordinátarendszert nevezzük modell koordinátarendszernek. Ennek kezdőpontja a bal képhez tartozó vetítési 

középpont lesz. A modell koordinátarendszer tengelyeinek iránya az analitikus és digitális fotogrammetriában 

kétféle lehet. Az első esetben a   tengely iránya megegyezik a bal kép kamera tengelyével. Az   

és   tengelyek iránya pedig a bal kép koordinátarendszerének tengelyeivel párhuzamos. A második 

esetben az   tengely a jobboldali vetítési középponton megy keresztül, az   és   tengelyek 

erre merőlegesek (10-10. ábra). 

 
10-10. ábra Modell koordinátarendszer 

A két koordinátarendszertől függően két különböző paraméteregyüttes írja le a kölcsönös helyzetet. Vagyis, 

alapvetően kétféle relatív tájékozást különböztetünk meg. Az egyik esetben csak a jobboldali kép vetítési 
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centrumának helyét számítjuk ki egy előre megadott   érték mellett az összekötő bázis   

komponenseinek megadásával, illetve a jobb kép forgatási szögeit számítjuk ki (   ) a 

normál helyzetben lévő (   ) bal képhez képest. Ezt a 

tájékozási módot hozzátájékozásnak hívjuk. A második esetben mindkét képet forgatjuk   szögekkel 

egymáshoz képest, illetve 5. paraméterként a két kép közötti   forgatási szögek különbségét számoljuk 

még ki és ezt a jobb oldali képhez rendeljük (   ). (10-10. ábra). Ezt az esetet nevezzük kölcsönös 

tájékozásnak. A továbbiakban ennek részleteit fogjuk tárgyalni. 

Egy képpár relatív tájékozása a következő lépésekből áll: 

1. Közös pontok mérése 

2. Transzformációs paraméterek kiszámítása 

3. Kapott középhibák elemzése 

Tekintsük át ezeket a lépéseket részletesebben. 

4.1.1. 10.4.1.1 Közös pontok mérése relatív tájékozáshoz 

Relatív tájékozáskor a két kép kölcsönös helyzetét akkor számítjuk ki helyesen, ha az összetartozó pontok 

(homológ pontpár) vetítési sugarai metszik egymást. Ezt a feltételt komplanár feltételnek hívjuk, melynek 

minden pontpárra teljesülnie kell. A „komplanár” szó jelentése „egy síkban lévő”, vagyis a komplanár feltétellel 

arra utalunk, hogy a vetítési sugarak egy közös síkon metszik egymást. 

 
10-11. ábra Komplanár feltétel 

Ahhoz, hogy minden összetartozó pontpárra teljesüljön a metszési feltétel, addig kell forgatni a képeket a térben 

egymáshoz képest, amíg az összetartozó vetítési sugarak nem metszik egymást. A képek forgatási paramétereit 

ki lehet számolni 5 összetartozó pont mérése alapján. A gyakorlatban legalább 6 pontot mérünk, melyeket 

igyekszünk a közös képterület (modell) szélein mérni (kinézetre olyan az elrendezés, mint a hatos a 

dobókockán). Ezt az elrendezést Otto von Gruber javasolta és az így mért pontokat Gruber-pontoknak is 

nevezzük (10-12. ábra). 
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10-12. ábra Gruber pontok elhelyezkedése 

A Gruber-pontok mérésének sorrendje tetszőleges lehet, mivel a tájékozási elemek kiszámítása csak az utolsó 

mérés után történik meg. A relatív tájékozás nem lesz egyértelmű, ha a tájékozási pontok a vetítési 

centrumokkal együtt egy henger felületén vannak (10-13. ábra). A gyakorlatban ez ritkán fordul elő (hegyvidéki 

területen völgyirányú repülések esetén), de ennek a helyzetnek a megközelítése is már nagymértékben hatással 

lehet a tájékozás pontosságára. 

 
10-13. ábra Veszélyes henger (Engler P. 2007) 

4.1.2. 10.4.1.2 Relatív tájékozás paramétereinek kiszámítása 

A 10-10. ábrán látható, hogy a komplanár feltétel teljesüléséhez az   vektoroknak kell egy 

síkban lenniük. Ennek feltételi egyenlete a következő (Lobanov és tsai 1987): 

 
10-5. egyenlet Komplanár feltétel megadása vektorokkal 

A 10-5. egyenlet egy determinánsként is felírható: 
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10-6. egyenlet Komplanár feltétel felírása determináns segítségével 

A determinánst kifejtve a kiegyenlítő számítások alapját képező feltételi egyenlethez jutunk: 

 
10-7. egyenlet Feltételi egyenlet a relatív tájékozáshoz 

A 10-6. és 10-7. egyenletekben szereplő   koordinátákat 

úgy kapjuk meg, hogy a   képpontok képkoordinátáit (   ) átszámítjuk a modell 

koordinátarendszerbe (   ) Az átszámításhoz a relatív tájékozás paramétereit, mint 

forgatási szögeket használjuk fel,   forgatási mátrixokba rendezve őket (10-10. ábra, 10-8. és 10-9. 

egyenletek). 

 
10-8. egyenlet Bal képpont átszámítása a modell koordinátarendszerbe 

 
10-9. egyenlet Jobb képpont átszámítása a modell koordinátarendszerbe 

A bal és jobboldali képponthoz tartozó forgatási mátrixokat mutatja a 10-10. és a 10-11. egyenlet. 

 
10-10. egyenlet Forgatási mátrix a bal képen 

 
10-11. egyenlet Forgatási mátrix a jobb képen 

A 10-8., 10-9., 10-10., 10-11. egyenleteket behelyettesítve a 10-7. egyenletbe egy nem-lineáris 

  egyenletet kapunk az öt forgatási paraméterre (

  ) nézve (10-12. egyenlet), melyet minden mért Gruber-pontra 

felírhatunk. 

 
10-12. egyenlet Feltételi egyenlet behelyettesítés után 

A felírt egyenletrendszer közvetlenül nem oldható meg, csak Taylor-sorba fejtés után. Tételezzük fel, hogy 

közelítően ismerjük a meghatározandó paramétereket:. Keressünk a közelítő értékek javításait (

  ). Első lépésben a 10-12. egyenletbe behelyettesítjük az 

ismeretlenek előzetes értékeit. Ezután a 10-12. egyenletet parciálisan deriváljuk mindegyik ismeretlen szerint, (a 

parciális deriváltak részletes kifejtésétől terjedelmi okok miatt eltekintünk), ami után a 10-7. egyenlet helyett a 

10-13. egyenlethez jutunk. 

 
10-13. egyenlet Komplanár egyenlet parciális deriváltakkal felírva 

Jelölések: 

 : komplanár egyenlet kiszámítva az ismeretlenek közelítő 

értékei szerint. 

 : komplanár egyenlet parciális   szerinti deriváltja. A többi derivált analóg módon adódik. 
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Tételezzük fel, hogy a relatív tájékozást 6 pont mérésével valósítjuk meg. Ekkor a felírható egyenletek száma 

eggyel több lesz (6), mint az ismeretlenek száma (5). Az egyenletrendszer megoldásához a legkisebb négyzetek 

módszere szerinti kiegyenlítést alkalmazzuk. Ehhez első lépésként írjuk fel a javítási egyenletrendszert 

felhasználva a 10-13. egyenletet. 

 

 

 

 

 

 
10-14. egyenlet Javítási egyenletrendszer 

Jelölések: 

 : parciális deriváltak. 

 : javítások a ismeretlenek közelítő értékeihez. 

 : tisztatag, a komplanár egyenlet értéke a közelítő értékekkel számolva -  

 . 

 : javítás. 

Írjuk fel és oldjuk meg x-re az egyenletrendszert mátrix algebrát alkalmazva (10-15. és 10-16. egyenletek). 

 
10-15. egyenlet Javítási egyenletrendszer tagjai mátrix alakban felírva 

 

 
10-16. egyenlet Javítási egyenletrendszer megoldása x-re 

A megoldás levezetése során feltételezzük, hogy minden mérésnek azonos a súlya és eggyel egyenlő, ami azt 

jelenti, hogy a levezetésben a P súlymátrix elhagyható. 

Az   oszlopvektorban kapott megoldásokat hozzá kell adnunk az ismeretlenek közelítő értékeihez és meg 

kell ismételnünk a számítási folyamatot. Minden egyes lépés, iteráció végén ismételten elvégezzük az 

ismeretlenek pontosítását, más szóval az előzőleg pontosított értékeket a következő iterációban tovább 

pontosítjuk. Ezt a folyamatot mindaddig végezzük, amíg az ismeretlenek értékes tizedes jegyben már nem 

változnak. Végeredményül az   oszlopvektorban megkapjuk a relatív tájékozás kiegyenlítéssel pontosított 

értékeit. 

4.1.3. 10.4.1.3 Kapott középhibák elemzése relatív tájékozás után 

A kiegyenlítés végén a   oszlopvektorban kapott javítások (10-14. egyenlet) segítségével kiszámíthatjuk az 

egységsúlyú mérés középhibáját. 

 
10-17. egyenlet Egységsúlyú mérés középhibája 
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Ezután kiszámíthatjuk mindegyik meghatározott paraméterhez tartozó középhibákat. Ehhez felhasználjuk a 

megoldás levezetésében (10-16. egyenlet) szereplő   mátrix átlós elemeit, 

valamint az egységsúlyú mérés középhibáját (10-18. egyenlet). 

 
10-18. egyenlet Paraméterekhez tartozó képhibák 

Relatív tájékozás elvégzése után az összetartozó vetítési sugarak teoretikusan metszik egymást, de a mérési 

hibák miatt ez nem teljesül maradéktalanul. A metsződési hiba kiszámításához át kell transzformálni mind a két 

képsíkon a mért pontok   koordinátáit normál helyzetű képsíkra. Ehhez alkalmazni kell a 10-19. képletet, 

melyben a forgatási mátrix elemeit a kiegyenlítés végén kapott paraméterekből számítjuk a 10-10. és 10-11. 

egyenletek szerint. 

 
10-19. egyenlet Képpont átszámítása normál helyzetű képsíkra 

Ezután a két   képkoordináta különbségeként számíthatjuk a Δ   maradék haránt 

parallaxist, melynek értéke nem haladhatja meg a várható képkoordináta mérés hibájának a háromszorosát (10-

20. egyenlet). Ellenkező esetben újra kell mérni a Gruber pontokat (kezdve a legnagyobb hibát tartalmazó 

ponttal) mindaddig, amíg a maradék harántparallaxisok étéke elfogadható nem lesz. 

 
10-20. egyenlet Maradék harántparallaxis számítása 

A 10-14. ábra egy relatív tájékozás jegyzőkönyvét mutatja, melyben a py mutatja a maradék harántparallaxisok 

értékeit. 
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10-14. ábra Példa relatív tájékozásra 

4.2. 10.4.2 Abszolút tájékozás 

Az abszolút tájékozás közvetlenül a relatív tájékozásra épül és két térbeli koordinátarendszer közötti 

transzformációt ír le. A modell- és a tárgy koordinátarendszer (ez általában a geodéziai koordinátarendszert 

jelenti) között kell kiszámolni a transzformációs paramétereket. Matematikai modellként erre a célra egy 7 

paraméteres térbeli hasonlósági transzformációt (térbeli Helmert transzformációt) használunk (Albertz, Kreiling 

1989). 

Ennek kiinduló egyenlete a következő: 

 
10-21. egyenlet A 7 paraméteres térbeli hasonlósági transzformáció alapképlete 

Jelölések: 

: a  terepi pont geodéziai koordinátái. 

: méretarány tényező. 
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: forgatási mátrix, melyet a forgatási szögekből képzett irány koszinuszok alkotnak. 

: a bal képhez tartozó vetítési centrum geodéziai koordinátái. 

: a  terepi pont modell koordinátái. 

A transzformációs állandók (   ) kiszámításához közös 

pontokra van szükségünk, melyeket illesztőpontoknak nevezzük. Ezeknek az illesztőpontoknak a geodéziai 

koordinátái ismertek. Feladatunk e pontok sztereoszkópikus mérése a modellen. A számítási folyamat a mért 

pontok modell koordinátáinak kiszámításával kezdődik. A transzformációs állandók kiszámítása kiegyenlítéssel 

történik, bár minimálisan a feladat megoldható 2 vízszintes és 3 magassági illesztőponttal is. A gyakorlatban a 

minimális feltételnél több illesztő pontot vonunk be a kiegyenlítésbe. A térbeli hasonlósági transzformáció, mint 

matematikai modell lehetőséget ad arra, hogy olyan illesztő pontokat is felhasználjunk, melyeknek nem ismert 

mindhárom koordinátája. 

A 10-21. egyenletet megvizsgálva megállapítható, hogy az egyenlet az ismeretlenekre nézve nem lineáris. A 

feladatot, hasonlóan a relatív tájékozásnál alkalmazott módszerhez, fokozatos közelítéssel oldjuk meg az 

ismeretlenek előzetes értékeiből kiindulva. Létezik olyan megoldási módszer is, ahol nincs szükség kezdő 

értékek megadására és iterációs folyamatra, de ennek leírása terjedelmi okokból itt nem lehetséges (Závoti, 

Jancsó 2006). 

Tekintsük át röviden a fokozatos közelítéssel végzett kiegyenlítés menetét 3 teljes illesztőpont esetén. Első 

lépésként írjuk fel a 10-21. egyenlet parciális deriválása után előállítható 9 egyenletből áll javítási 

egyenletrendszert mátrix alakban:    (10-22. egyenlet). 

 
10-22. egyenlet Javítási egyenletrendszer térbeli Helmert transzformációnál 3 pont esetén 

Jelölések: 

 : parciális deriváltak, pl.     , vagyis a 10-21. egyenletrendszerből az első illesztő 

ponthoz tartozó   egyenlet parciális deriváltja   szerint. Analóg módon adódik a többi parciális 

derivált is. 

 : javítások a ismeretlenek közelítő 

értékeihez. 

 : tisztatag, a számított és az adott geodéziai koordináták különbsége. A 10-21. egyenletből számított 

geodéziai koordináta az ismeretlenek   

közelítő értékeivel számolva adódik. 

 : javítás. 

A felírt egyenletrendszer megoldása   -re a 10-16. levezetés szerint adódik. Az   oszlopvektorban kapott 

megoldásokat hozzá kell adnunk az ismeretlenek közelítő értékeihez és meg kell ismételnünk a számítási 

folyamatot. Minden egyes lépés, iteráció végén ismételten elvégezzük mind a hét paraméter pontosítását, más 

szóval az előzőleg pontosított tájékozási elemeket a következő iterációban tovább pontosítjuk. Ezt a folyamatot 

mindaddig végezzük, amíg az ismeretlenek értékes tizedes jegyben már nem változnak. Végeredményül az   

oszlopvektorban megkapjuk a térbeli Helmert transzformáció (abszolút tájékozás) kiegyenlítéssel pontosított 

értékeit. 

Ezután számítható a súgyegység középhiba (10-23. egyenlet) és ennek, valamint a  

 mátrix átlós elemeinek felhasználásával az ismeretlenekhez tartozó középhibák is számíthatók 

(10-24. egyenlet). 
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10-23. egyenlet Súgyegység középhiba térbeli Helmert transzformációnál 3 közös pont esetén 

 

 
10-24. egyenlet Abszolút tájékozás paramétereinek középhibái kiegyenlítés után 

5. 10.5 Külső tájékozás kollineár egyenletekkel 

A kollineár egyenletek segítségével a képkoordináták alapján számíthatók a képek külső tájékozási elemei, 

vagyis a képek abszolút helyzetét megadó vetítéséi középpontok koordinátái (   ) és a 

képek háromirányú elfordulását megadó forgatási szögek (   ). 

 
10-25. egyenlet Kollineár egyenletek 

Jelölések: 

: a képfőpontra redukált képkoordináták. 

: terepi koordináták. 

: vetítési centrum koordinátái. 

: irány koszinusz, ahol  

: kamera állandó, ismertnek vesszük. 

Ha a geometriai elrendezést megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy tulajdonképpen egy térbeli 

hátrametszési feladatról van szó (Lobanov és tsai 1987), mely csak annyiban tér el a geodéziában értelmezett 

hátrametszéstől, hogy itt nemcsak az álláspont helyét ( ) kell hátrametszeni, hanem - a belső 

tájékozási elemek segítségével- az ehhez kapcsolódó képsík helyzetét is meg kell adnunk a térben három 

forgatási szög ( ) alkalmazásával. 

Egy sztereoképpár esetében 2x6 paramétert (kettős képkapcsolás) kell meghatározni. A 10-25. egyenletben, az 

irány koszinuszokban trigonometrikus függvények szorzataiként szerepelnek a forgatási szögek, és minden 

irány koszinusz szorzatban áll a vetítési centrum valamelyik koordinátájával is. Ebből megállapítható, hogy a 

kollineár egyenletek nem lineárisak az ismeretlenekre nézve, ezért az egyenleteket parciális deriválással Taylor-

polinommá kell alakítani. A kiegyenlítéssel történő megoldáshoz legalább 4 illesztőpontra lesz szükség. 

Emellett meg kell határoznunk az ismeretlenek közelítő értékeit is( ). A közelítő 

értékeket és az illesztő pontok geodéziai koordinátáit ( ) behelyettesítve 10-25. egyenletbe, 

megkapjuk a számított képkoordinátákat ( ), ezeket kivonva a mért képkoordinátákból ( ), 

megkapjuk a javítási egyenletek   tiszta tagjait. A javítási egyenletrendszer   együttható mátrixa 

tartalmazza a parciális deriváltakat minden mért képpontra vonatkozóan, ennek megfelelően 4 illesztőpont 
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esetén az   mátrix 16 sorból és 12 oszlopból fog állni, amiből következik, hogy a fölös mérések száma 16-

12=4 lesz. A kiegyenlítés alapjául szolgáló javítási egyenletrendszer a következő egyenletpárokból épül fel: 

 

 
10-26. egyenlet Külső tájékozás javítási egyenletei 

Jelölések: 

 A 10-25. egyenletpár első ( ) egyenletéből képzett parciális derivált   szerint. A 

parciális deriválás során az ismeretlenek előzetes értékeit helyettesítjük be a 10-25. egyenletpárba. Analóg 

módon adódik a többi parciális derivált is, melyeket az   együttható mátrixban tárolunk. 

 : Az előzetesen ismert tájékozási elemek javításai, 

melyeket az   oszlopvektorban kapunk majd meg. 

 : tisztatagok, melyeket a számított és mért képkoordináták különbségeként képzünk, és az   

oszlopvektorban tárolunk. 

 : javítások, melyeket a kiegyenlítés végén a   oszlopvektorban kapunk meg. 

A javítási egyenletrendszer mátrix alakban felírva:   

Ennek megoldása   -re a 10-16. levezetés szerint adódik. Az   oszlopvektorban kapott megoldásokat 

hozzá kell adnunk a külső tájékozási elemek közelítő értékeihez és meg kell ismételnünk a számítási folyamatot. 

Minden egyes lépés, iteráció végén ismételten elvégezzük mind a 12 paraméter pontosítását, más szóval az 

előzőleg pontosított tájékozási elemeket a következő iterációban tovább pontosítjuk. Ezt a folyamatot mindaddig 

végezzük, amíg az ismeretlenek értékes tizedes jegyben már nem változnak. Végeredményül az   

oszlopvektorban megkapjuk a külső tájékozás kiegyenlítéssel pontosított értékeit. 

Ezután számítható a súgyegység középhiba (10-27. egyenlet) és ennek, valamint a  

 mátrix átlós elemeinek felhasználásával az ismeretlenekhez tartozó középhibák is számíthatók 

(10-28. egyenlet). 

 
10-27. egyenlet Súgyegység középhiba külső tájékozásnál 4 illesztő pont eset 

 

 

 

 
10-28. egyenlet Külső tájékozás paramétereinek középhibái kiegyenlítés után 

6. 10.6 Összefoglalás 

A modulban az analitikus és digitális fotogrammetriában alkalmazott tájékozások geometriai, matematikai 

hátterét tekintettük át. A tájékozások közös jellemzője, hogy a tájékozási elemek kiszámításánál a legkisebb 
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négyzetek módszerével végzett kiegyenlítést kell alkalmazni. A részletes tárgyalás során egy sztereoképpár 

teljes tájékozási folyamatát mutattuk be. Rámutattunk, hogy a képpár beillesztése a geodéziai 

koordinátarendszerbe kétféle úton is elérhető (10-3. ábra). 

Önellenőrző kérdések: 

1. Egy kép teljes tájékozása hogyan végezhető el? /4. oldal/ 

2. Belső tájékozásnál milyen transzformációt kell alkalmazni? /11. oldal/ 

3. Mit értünk hozzátájékozás alatt? /14 oldal/ 

4. Relatív tájékozásnál kiegyenlítéshez hány közös pontot kell mérni egy sztereoképpáron? /15. oldal/ 

5. Mit értünk veszélyes henger alatt? /16.oldal/ 

6. Hogyan írható fel a komplanár feltétel? /17. oldal/ 

7. Egy képpár abszolút tájékozása valójában milyen transzformációt takar? /22. oldal/ 

8. Hány paraméter kell a kollineár egyenletekre épülő külső tájékozás elvégzéséhez egy sztereoképpár esetén. 

/25. oldal/ 
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