
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Matematikai geodéziai számítások 3. 

Kettős vetítés és EOV szelvényszám keresése 
koordinátákból 

Dr. Bácsatyai, László 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Matematikai geodéziai számítások 3.: Kettős vetítés és EOV 
szelvényszám keresése koordinátákból 
Dr. Bácsatyai, László 
Lektor: Dr. Benedek, Judit 

Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 „Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért” projekt keretében készült. 

A projektet az Európai Unió és a Magyar Állam 44 706 488 Ft összegben támogatta. 

v 1.0 

Publication date 2010 
Szerzői jog © 2010 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 

Kivonat 

Ez a modul adott pont IUGG/1967 ellipszoidi koordinátáiból Gauss-gömbi földrajzi (és segédföldrajzi) 

koordináták (λg és φg, λg’ és φg’), Gauss-gömbi földrajzi koordinátákból EOV síkkoordináták (y és x), 

valamint a pontban jelentkező lineármodulus (l) és meridián-konvergencia (μ) számítását és dokumentációját 

mutatja be. A számított EOV koordináták alapján meg kell keresni azt az 1:1000 méretarányú EOV 

szelvényszámot, amely a pontot tartalmazza. 

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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3. fejezet - Kettős vetítés és EOV 
szelvényszám keresése 
koordinátákból 

1. 3.1 A feladat megfogalmazása 

Számítsa ki adott pont IUGG/1967 ellipszoidi koordinátáiból a Gauss-gömbi földrajzi (és segédföldrajzi) 

koordinátákat (λg és φg, λg’ és φg’) és a Gauss-gömbi földrajzi koordinátákból a pont síkkoordinátáit (y és x) az 

Egységes Országos Vetületben. 

Számítsa ki a pontban jelentkező lineármodulus (l) és meridiánkonvergencia (μ) értékét! Vegye figyelembe, a 

két metsző segéd szélességi kör földrajzi szélessége , amelyek mentén hossztorzulás nincs. Így a 

segéd szélességi körök között hosszrövidülés, a kívül eső területeken hossznövekedés lép fel. A számításokat 

ellenőrizze a VETÜLET (Bácsatyai-féle, 1993-ból származó) programmal és dokumentálja azokat. 

A pont EOV koordinátái alapján keresse meg azt az 1:1000 méretarányú EOV szelvényszámot, amely a pontot 

tartalmazza. Ábrázolja grafikusan a szelvényszám megkereséséhez szükséges szerkesztést! 

Leadandók különálló borítólapba foglalva: 

• Kiinduló adatok (feladatlapba foglalva), 

• Gömbi földrajzi koordináták, segédkoordináták (képletek, eredmények) 

• EOV síkkoordináták és torzulási jellemzők számítása (képletek, eredmények) 

• VETÜLET program eredményeinek dokumentálása 

• Grafikus ábrázolás (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. 3.2 A feladatban szereplő fogalmak, képletek 

2.1. 3.2.1 A feladat megoldásához szükséges adatok 
 

Paraméterek IUGG/1967 ellipszoid 

a 6378160 m 

b 6356774,516 m 

e 0,0818205679407 
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k 1,0031100083 

n 1,000719704936 

R 6379743,001 m 

m 0 0,99993 

A táblázat jelölései: 

a – az ellipszoid fél nagytengelye 

b – az ellipszoid fél kistengelye 

e – első, a fél nagytengelyre vonatkozó numerikus excentricitás 

az EOV kezdőpontjának ellipszoidi földrajzi szélessége 

 az EOV kezdőpontjának ellipszoidi földrajzi hosszúsága 

 - az EOV kezdőpontjának gömbi földrajzi szélessége 

a Gauss-féle gömbi vetület állandói 

m0 – a vetületi méretarány tényező (a redukálás mértéke) 

2.2. 3.2.2 Gauss-gömbi vetületi koordináták 

A Gauss-gömbi földrajzi hosszúság: 

. 

A Gauss-gömbi földrajzi szélességet a 

 

képletből kiindulva, az alábbi összefüggéssel számítjuk: 

. 

A fenti képletekben (ϕ, λ) és (ϕg, λg) az alapfelület (ellipszoid) pontjának és ennek a képfelületen (gömb) 

megfelelő pontnak a földrajzi koordinátái. 

A segédföldrajzi koordináták: 
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. 

2.3. 3.2.3 Egységes Országos Vetületi koordináták 

Az eredeti EOV koordináták: 

, 

 , 

vagy 

 . 

Az eltolt EOV koordináták: 

> 400000 m m 

< 400000 m 

 

2.4. 3.2.4 Lineármodulus és meridiánkonvergencia 

A lineármodulus: 

. 

A meridiánkonvergencia: 

. 

2.5. 3.2.5 Egységes Országos Vetület szelvényezése 

Az Egységes Országos Vetület eredeti ( y, x ) és eltolt ( Y, X ) koordinátarendszere 
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Az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) szelvényhálózata: 

1:100 000 méretarányú szelvények 

Y[m] 

X[m] 

 

Az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) szelvénysora és számozása 

32000 m 
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Az EOV hossztorzulásainak eloszlása 

2.6. 
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