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Ebben a modulban megismerkedünk a magassági és a zenitszög fogalmával, a magassági kör szerkezetével, a 

magassági szögmérés szabályos hibaforrásaival, a trigonometriai magasságmérés alapképletével, a szimultán 

mérések módszerével, a trigonometriai szintezéssel, valamint a közelítő magasságmérési eljárásokkal. 

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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10. fejezet - A trigonometriai 
magasságmérés 

1. 10.1 Bevezetés 

Ebben a modulban Ön megismerkedik a magassági- és a zenitszög fogalmával, a magassági kör szerkezetével, 

és részletesen tárgyaljuk a magassági szögmérés végrehajtásának menetét, valamint a magassági szögmérés 

szabályos hibaforrásait, azok hatását a körleolvasásra. 

A modul részletesen tárgyalja a trigonometriai magasságmérés módszerét, alapképletét, a szimultán mérések 

módszerét, a trigonometriai szintezést, a közelítő magasságmérési eljárásokat. A modul végén röviden 

összefoglaljuk a trigonometriai magasságmérés megbízhatóságára vonatkozó legfontosabb ismereteket. 

Ebből a modulból az olvasó megismerheti: 

• a magassági- és a zenitszög fogalmát 

• a magassági kör szerkezetét 

• a magassági szögmérés szabályos hibaforrásait 

• a trigonometriai magasságmérés alapképletét 

• a szimultán mérések módszerét és a trigonometriai szintezést 

• a közelítő magasságmérési eljárásokat 

A modul elsajátítása után képes lesz: 

• különbséget tenni a magassági- és zenitszög között 

• bemutatni a magassági kör szerkezetét 

• összefoglalni a magassági szögmérés szabályos hibaforrásait 

• levezetni a trigonometriai magasságmérés alapképletét 

• ismertetni a különböző trigonometriai magasságmérésen alapuló magasságmérési eljárásokat 

2. 10.2 A trigonometriai magasságmérés 

A magasságkülönbség tulajdonképpen nem más, mint egy függőleges irányon kijelölt hosszúság, tehát ha a 

függőleges síkban szögeket mérünk, úgy lehetőségünk nyílik annak meghatározására. Ezt az elvet követi a 

trigonometriai magasságmérés, amely két ismert vízszintes távolságú pont magasságkülönbségét határozza 

meg magassági-, vagy zenitszög mérésével. 

A trigonometriai magasságmérés alkalmazásának előfeltételei a következők: 

• A két pont vízszintes távolsága ismert legyen 

• A két pont egymásból látható és irányozható legyen. 

A trigonometriai magasságmérés előnyei a szintezéssel szemben: 

• Alkalmas rövidebb távon nagy magasságkülönbségek meghatározására 

• A mérési munka kevés, hiszen a magasságkülönbségek meghatározását nagy távolság esetén is csak egy 

műszerállásból végezzük 
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• Alkalmas megközelíthetetlen pontok magasságának meghatározására. 

A trigonometriai magasságmérés hátránya a szintezéssel szemben a kisebb pontosság valamint a vízszintes 

távolság ismeretének a szükségessége. 

3. 10.3 A magassági szög és a zenitszög 

Trigonometriai magasságmérésre alkalmas minden olyan műszer, amely el van látva magassági körrel. 

Magassági körrel rendelkező műszerrel kétféle szöget is mérhetünk: magassági szöget vagy zenitszöget. (10-1. 

ábra) Egy tetszőleges irány magassági szögén azt a szöget értjük, amelyet a szóbanforgó irány a vízszintes 

vetületével bezár. A vízszintes felett lévő szöget régebben elevációszögnek, a vízszintes alattiakat, pedig 

depressziószögnek nevezték. A mai gyakorlatban már nem használjuk ezeket az elnevezéseket, hanem helyette a 

magassági szögeket előjellel látjuk el. A magassági szöget a vízszintestől felfelé 0-tól +90 fokig számítjuk, a 

vízszintestől lefelé pedig 0-tól -90 fokig. 

 
10-1. ábra A magassági-, és zenitszög 

Valamely irány hajlásszögét a zenitszöggel vagy másnéven a zenittávolsággal is jellemezhetjük. A zenitszög a 

függőlegestől számít a geodéziai pozitív forgásértelemben, 0-180 fokig számozzuk előjel nélkül. A magassági 

szög és a zenitszög között egyszerű összefüggések állnak fent, amelyekbe a magassági szöget előjel helyesen 

kell beírni: 

 
10.1. egyenlet 

4. 10.4 A magassági kör és szerkezete 

A magassági kör szerkezete eltér a vízszintes körétől. A magassági- vagy a zenitszög mérésekor a mért szög 

egyik szárát a helyi vízszintes vagy függőleges jelöli ki a számunkra. Ezt megvalósítani csakis úgy lehetséges, 

ha biztosítva van a magassági kör indexének vízszintes vagy függőleges helyzete. Ennek egy másik 

következménye az, hogy a magassági kör nem lehet rögzített helyzetű, az a távcsővel együtt forog. 

A magassági körök anyaga napjainkban a vízszintes körhöz hasonlóan üvegből készül. A magassági kör az 

osztásokat zenitszög szerinti folytatólagos számozásként hordozza a mai műszereknél (10-2. ábra). 
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10-2. ábra. A magassági kör számozása 

A távcsövet és a magassági kört úgy ékelik egymáshoz, hogy a távcső irányvonala a szerkezeti megoldástól 

függően valamely szögnegyed kezdőosztásával essen egybe. Az indexvonás a zenit irányában, azaz a helyi 

függőleges irányában helyezkedik el. A magassági kör esetén biztosítani kell, hogy az indexvonást a magassági 

kör középpontjával összekötő egyenes mindig függőleges legyen, még akkor is, ha az állótengely kis mértékben 

dől. Erre a célra szolgálnak a kompenzátorok, illetve régebbbi műszereknél az indexlibellák. Az elektronikus 

műszereken a kompenzátor feladata kettős. Egyrészt azon túl, hogy biztosítani kell az indexvonás képének egy 

adott helyen történő leképezését a magassági körön, másik feladata meghatározni az állótengely függőlegestől 

való eltérését, azaz az állótengely dőlését. 

A mai elektronikus teodolitokon és mérőállomásokon elterjedten alkalmazzák az ún. folyadék kompenzátoros 

megoldást (10-3. ábra). Jól ismert, hogy a folyadék optikailag ugyanolyan közegként viselkedik, mint 

valamilyen üvegtest, például lencse vagy prizma. A fénytörés és fényvisszaverődés szempontjából azonban 

érdekes az a tulajdonsága, hogy amikor a folyadékot tartalmazó edényt megdöntjük, akkor a folyadék 

vastagsága az edény aljához képest változik, viszont egy prizma esetén nem ez a helyzet. Így a folyadék 

tulajdonképpen egy változó vastagságú prizmaként fogható fel. Folyadékként a műszerekben olajat 

alkalmaznak. 

 
10-3. ábra. A folyadék-kompenzátor alapelve 

A Leica cég TPS sorozatú műszereinél alkalmazott elektronikus folyadék-kompenzátor (10-4. ábra) említett 

két feladatát nem egyetlen indexszállal, hanem több indexszál egymáshoz képest megfelelő szögben történő 

elhelyezésével oldják meg. A (7) fényforrás az (1) prizmára erősített szálakat megvilágítja, amelyeknek (5) 

képei a (3) prizmán történő törés, valamint a (2) olajfolyadék felszínén való visszaverődés után a (6) 

fényérzékeny soros diódán képződnek le. Ha az állótengely pontosan függőleges, akkor a szálak képei ugyanazt 

a helyzetet foglalják el egymáshoz képest, mint az (1) prizma lapján. Ha viszont az állótengely nem függőleges, 

akkor a szálak képei a fényérzékeny diódán eltolódnak, valamint megváltozik közöttük a távolság is. Az első 

eset az állótengely hosszirányú, a második pedig a rá merőleges, keresztirányú dőlésének a következménye. A 

szálak képének eltolódásából, valamint a közöttük lévő távolság változásából a feldolgozó egység a hossz- és 

keresztirányú dőlést kiszámolja. 
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10-4. ábra. Az elektronikus folyadékkompenzátor megoldása a Leica műszereknél 

A fotódióda - a vízszintes körleolvasáshoz hasonlóan - az index szerepét is betölti azáltal, hogy a szálak képei 

azon leképződnek, így az indexszálak képéhez tartozó kód-körleolvasások elvégezhetők. A kompenzátort a 

műszertörzsben, az állótengelyben helyezik el, azért, hogy a műszer forgatásának és a külső rázkódásoknak 

a következményeként annak felszíne hamarabb csillapodjék. A Leica cég műszereihez hasonlóan 

folyadékkompenzátort alkalmaznak a Trimble és a Sokkia cég műszereiben is. 

 
10-5. ábra. A kompenzátor szerkezeti megoldásának elve a Trimble műszereknél 

Más műszergyártók műszereiben a kompenzátor ingás felfüggesztésű metál oxid félvezető dióda 

(Complementary Metal Oxide Semiconductor – CMOS). Az állótengelyben elhelyezkedő fényforrás sugara, 

hasonlóan a Leica műszernél ismertetettek szerint, egy lencsén és a folyadék felszínén történő áthaladás és 

tükrözés után megvilágítja a dióda érzékelőit. Ha az állótengely nem függőleges, akkor a dőlésnek megfelelően 

a fénysugár az érzékelőt más és más helyzetben világítja meg. Az érzékelőn megvilágított pixel helyzetéből az 

állótengely dőlése meghatározható. (10-5 .ábra) 

A feldolgozás eredményeként a magassági körleolvasás értéke a műszer kijelzőjén leolvasható. Az állótengely 

dőlésének megjelenítésére a műszergyártó cégek többféle megoldást alkalmaznak. A dőlés mértéke a kijelzőn 

numerikusan és grafikus formában is megjeleníthető. A Leica TC 605 és a Geodimeter 600 műszerek esetén a 

hossz- és keresztirányú dőlést külön sorban négyzet alakú pixelek mutatják. Egyes típusoknál, például Leica TC 

1800, Sokkia 230R, Sokkia 310, a dőlést a kijelzőn szelencés libella formájában szemléltetik. Ezért ezeket a 

„libellákat” elektronikus libelláknak is nevezzük. 

Azokat a kompenzátorokat, amelyekkel a dőlés a fentebb leírtakhoz hasonlóan két egymásra merőleges irányban 

meghatározható, kéttengelyű kompenzátoroknak nevezzük. A mai elektronikus geodéziai műszereken 

kizárólag kéttengelyű kompenzátorokat alkalmaznak. 

A kompenzátor fontos jellemzője a kompenzálás tartományának mértéke és a beállás pontossága. A 

kompenzálás tartománya alatt azt a legnagyobb szöget értjük, amekkora állótengely-ferdeség mellett a dőlés 

mértéke még meghatározható és a kompenzátorral „korrigálható”. A kompenzálás tartománya és a beállás 

pontossága műszertípustól függően változik. Általában a kompenzálás tartománya ± 3’...5’, a beállás pontossága 

a ± 0.5”... 3”. Mind a kompenzálási tartományt, mind a beállás pontosságát a műszergyártó cégek a műszer 

kézikönyvében megadják. Abban az esetben, ha az állótengely dőlése a kompenzálás tartományát meghaladja, 

akkor a műszer kijelzőjén figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a vezérlő program a mérést letiltja. 

A kompenzátor helyes működését rendszeresen, általában évenként ellenőriztetni kell. Az ellenőrzést a 

műszergyártó cégek vagy képviseleteik laboratóriumaiban arra betanított személyek végzik. Ennek során 

elvégzik a kompenzátor mind hardveres, mind szoftveres ellenőrzését, amelyről hiteles jegyzőkönyvet állítanak 
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ki, feltüntetve a vizsgálat érvényességi idejét is. Tekintettel arra, hogy a kompenzátornak mind a magassági, 

mind a vízszintes szögmérésnél alapvető jelentősége van, ezért annak sérülése esetén a műszer 

használhatatlanná válik. Ha a kompenzátort kisebb sérülés éri, amelyet a felhasználó nem vesz észre, akkor 

annak ellenére, hogy a mérések elvégezhetők, a méréseket a helytelen működésből adódóan durva vagy jelentős 

szabályos hibák terhelhetik. Ezért a műszer szállításakor és annak kezelésekor kerüljük, hogy azt erős rázkódás 

vagy koccanás érje. A műszert óvatosan vegyük ki a műszerdobozból, és szintén óvatosan helyezzük vissza a 

mérések befejeztével. 

5. 10.5 A magassági szögmérés szabályos 
hibaforrásai 

A magassági szögmérés hibaforrásai és ezek hatásai egyes esetekben sok hasonlóságot, esetleg teljes 

egyezőséget mutatnak a vízszintes szögmérés szabályos hibaforrásainak hatásaival. A magassági szögmérésnél 

is megkülönböztetünk műszerhibákat, a műszer felállításából és a külső körülményekből eredő szabályos 

hibaforrásokat. 

A vízszintes szögmérésnél megismert kollimáció hiba és a fekvőtengely merőlegességi hibája nem okoz 

mértékadó hibát a zenitszögben, ezért ezekkel a hibaforrásokkal nem kell foglalkoznunk. Az irányvonal 

külpontosságát a zenitszög mérésekor a fekvőtengelyre vonatkoztatjuk. Hatása a zenitszögre ugyanaz, mint a 

vízszintes szögmérésnél az állótengelyre vonatkozó külpontosság, így hatása és kezelése megegyezik a 

vízszintes szögmérésnél leírtakéval. Ugyanez mondható el a magassági kör külpontossági és merőlegességi 

hibájával kapcsolatban is. Az előbbi azt jelenti, hogy a fekvőtengely külpontos a magassági kör középpontjára 

vonatkozóan, az utóbbi pedig, hogy a magassági kör síkja nem merőleges a fekvőtengelyre. A vízszintes 

szögmérésnél tett megállapítások itt ugyanúgy érvényesek: a magassági körnél is diametrálisan elhelyezett 

indexdiódákat alkalmaznak, valamint a magassági kör merőlegességi hibája is elhanyagolható. A magassági kör 

osztáshibáira szintén érvényesek a vízszintes kör osztáshibáinál leírt szempontok. 

A pontraállás hibája magassági szögmérésnél más értelmezést kap, ezért ezzel részletesebben is foglalkozunk, 

hasonlóan az állótengely ferdeségi hibájának a hatásával. 

A légköri sugártörés a magassági szögmérésre nézve veszélyes hibaforrás, ezért ezt részleteiben is tárgyaljuk. A 

jel megvilágítottságára és alakjára vonatkozó megállapítások szintén megegyeznek a vízszintes szögmérésnél 

leírtakéval. 

5.1. 10.5.1 Az indexhiba 

A kompenzátor a beállás pontosságának a következtében nem mindig ugyanazon a helyen képezi le az 

indexvonás képét, az indexvonás képének helyzetétől függően „alul” vagy „túl” kompenzál. Az index képe így 

nem a helyi függőleges irányában helyezkedik el. Az 10-6. ábrán ezt a szögeltérést Δk-val jelöltük, amelyet a 

kompenzátor kompenzálási hibájának nevezünk. Mivel a távcsövet és a magassági kört egymáshoz ékelik, 

további követelmény, hogy a 0˚-180˚ osztások által meghatározott irány a geodéziai távcső irányvonalával essen 

egybe. Műszerszerkesztési okokból ez a feltétel nem teljesül maradéktalanul, hanem úgynevezett ékelési hiba 

lép fel. Az ékelési hibát a 3.6. ábrán Δé-vel jelöltük. A kompenzálási és az ékelési hiba együttes 

következményeként nem a tényleges zenitszöget mérjük, hanem attól kis mértékben eltérőt. 
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10-6. ábra. A kompenzátor kompenzálási hibája és az ékelési hiba 

Tételezzük fel, hogy sem kompenzálási hiba, sem ékelési hiba nem áll fenn (10-7. ábra). Ebben az esetben, az 

első távcsőállásban a ζI szöget mérjük. Ez az eset látható a 10.7.-dik ábra bal oldalán. Ha a távcsövet áthajtjuk 

és átforgatjuk, akkor második távcsőállásban a ζII-vel jelölt szöget mérjük. Könnyű belátni, hogy a két 

távcsőállásban végzett leolvasások összegének 360˚-nak kell lenni: 

 
10.2. egyenlet 

 
10-7. ábra. A két távcsőállásban végzett zenitszögmérés szemléltetése 

Ez a feltétel azonban a kompenzálási és az ékelési hiba következtében nem teljesül. A valódi zenitszöget így a 

leolvasás, a kompenzálási hiba és az ékelési hiba összegeként írhatjuk fel. Első távcsőállásban (10-8. ábra): 

 
10.3. egyenlet 

Az áthajtás és átforgatás után a második távcsőállásban: 

 
10.4. egyenlet 

Képezve (10-3.) és (10-4.) összegét, (10-2.) alapján: 

 
10.5. egyenlet 

Amiből: 
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10.6. egyenlet 

A két távcsőállásban végzett leolvasások összegéből tehát a kompenzálási hiba és az ékelési hiba előjeles 

összegét meg tudjuk határozni. Valójában tehát az egyedi értékük ismeretére nincsen szükségünk. A 

kompenzálási és az ékelési hibát együttesen indexhibának nevezzük: 

 
10.7. egyenlet 

 
10-8. ábra A kompenzálási hiba és az ékelési hiba figyelembevétele 

Az indexhiba alapján történő számítását követően a tényleges zenitszöget megkapjuk, ha (10-7)-et 

előjelhelyesen hozzáadjuk az első távcsőállásban végzett mérés eredményéhez: 

 
10.8. egyenlet 

Látható tehát, hogy a két távcsőállásban végzett méréssel az indexhiba hatása kiküszöbölhető. Ezen kívül 

megállapítható az is, hogy az indexhiba független a mért zenitszög értékétől, így az állásponton mért irányokra 

vonatkozóan – a mérési hibáktól eltekintve – az indexhiba értéke elvileg ugyanaz. Azért fontos kihangsúlyozni, 

hogy elvileg, mert az alhidádé forgatásának és az ismételt beállás pontosságának következtében ez nem teljes 

mértékben igaz. De ez az eltérés figyelmen kívül hagyható. Ez a tény lehetővé teszi az indexhiba számítással 

történő figyelembevételét, ha azt a mérések előtt már meghatároztuk és értékét a műszerben tároltuk. 

5.2. 10.5.2 Az indexhiba meghatározása 

Az indexhiba vizsgálatához szükség van arra, hogy egy végtelen távoli pontot irányozzunk meg. Laboratóriumi 

körülmények között végtelen távoli tárgyat kollimátor segítségével tudunk előállítani úgy, hogy a tárgyat, amely 

nem más, mint egy megvilágított szállemez, a kollimátor objektívjének a fókusztávolságában helyezünk el (10-

9. ábra). A képalkotás törvényének megfelelően a tárgyból érkező fénysugarak az optikai tengellyel 

párhuzamosan haladnak. Így a kollimátorral egy olyan helyzet állítható elő, mintha a kollimátor szállemezén 

lévő szálkereszt egy végtelen távoli tárgy képe lenne. 

 
10-9. ábra. A kollimátor képalkotása 

A kollimátor speciálisan kiképzett asztalon fekszik, amellyel szemben az objektív felőli oldalon 

kényszerközpontosan lehet elhelyezni a vizsgálandó műszert. Kollimátor helyett használhatunk végtelen 

irányzási távolságra állított műszert is, amelynek szálkeresztjét irányozzuk a vizsgálat végrehajtásakor. Ebben 
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az esetben ügyeljünk arra, hogy a vizsgálandó és a kollimátor szerepét betöltő műszer fekvőtengelye 1-2 mm-en 

belül azonos magasságban legyen. 

Az indexhiba vizsgálatánál mind első, mind második távcsőállásban többszörös ismétléssel megirányozzuk egy 

kollimátor vagy egy végtelen irányzási távolságra állított geodéziai távcső fekvőszálát. Ezután képezzük a 

mérési sorozatok 

 
és 

 
átlagát, majd kiszámoljuk az indexhibát a (10.7.)-es összefüggés alapján: 

 
10.9. egyenlet 

Tekintettel arra, hogy az indexhiba független a zenitszög értékétől, ezért az indexhiba vizsgálatára erre 

vonatkozóan nincsen megkötés. Mivel a vizsgálati feltétel azonos a kollimáció hiba vizsgálatával, ezért az 

indexhiba vizsgálatát célszerűségi okokból a kollimáció hiba vizsgálatával párhuzamosan végezzük. 

5.3. 10.5.3 A műszermagasság hibája 

Zenitszögmérésnél a vízszintes pontraállás hibája nem játszik szerepet, azonban figyelembe kell vennünk, hogy 

a zenitszögmérést tulajdonképpen külpontosan végezzük, azaz a zenitszög csúcsa nem a központra vonatkozik, 

hanem a központ felett a fekvőtengely magasságára. A magasságok meghatározásához tehát ismernünk kell a 

fekvőtengely központ feletti magasságát, az úgynevezett műszermagasságot. Leggyakrabban a 

műszermagasságot közvetlenül mérőszalaggal mérjük. A fekvőtengelyt az alhidádé oszlopon műszertől függően 

egy kis furat, vízszintes vonal vagy egyéb jel jelzi. Ha azonban a jel a műszer szerkesztési hibája következtében 

nem pontosan a fekvőtengely meghosszabbításában helyezkedik el, akkor tulajdonképpen a zenitszög csúcsát 

nem a megfelelő helyre vonatkoztatjuk. Ez gyakorlatilag analóg a vízszintes szögmérésnél az optikai vetítő 

igazítási hibája következtében végzett hibás pontraállással. A műszermagasság hibája elsősorban nagy 

pontosságú mérnökgeodéziai alkalmazásokban zavaró, ahol a műszermagasságot néhány tizedmilliméter 

pontossággal kell ismerni. 

5.4. 10.5.4 Az állótengely ferdeségi hibája 

Az állótengely ferdeségének a térbeli irány függőleges síkjába eső vetülete a zenitszögmérésre jelentős 

hibahatást gyakorol. Az 10-10-dik ábrán az állótengely térbeli irány függőleges síkjába eső vetületét V’-vel 

jelöltük. Az állótengely ferdesége következtében ezért a ζ ’-vel jelölt szöget mérjük ζ helyett. 

A 4. modulban levezettük a térbeli irány egységnyi helyvektorának koordinátáit az állótengely dőlésének és a 

dőlés irányának a függvényében (4.37. ábra). Egységvektorról lévén szó a Z(α) koordináta nem más, mint a 

dőlés következtében mért ζ ’ zenitszög koszinusza, azaz: 

 
10.10. egyenlet 

 
10-10. ábra. Az állótengely ferdeségi hibájának a hatása 



 A trigonometriai magasságmérés  

 9  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A ζ ’szög koszinusza viszont a 

 
növekményeként kapott függvényérték, így alkalmazhatjuk az analízisből jól ismert differenciális összefüggést: 

 
10.11. egyenlet 

azaz: 

 
10.12. egyenlet 

Viszont: 

 
10.13. egyenlet 

 
-t mindkét oldalból kivonjuk: 

 
10.14. egyenlet 

Egyszerűsítve 

 
-val, végeredményben: 

 
10.15. egyenlet 

Vagy 

 
10.16. egyenlet 

A (10.16.)-os összefüggés alapján látható, hogy az állótengely ferdeségi hibájának a hatása maximális, ha 

 
amikor a mért irány éppen a dőlés síkjába esik. Ezt az esetet szemlélteti valójában a 10.10-dik ábra is. A dőlés 

hatása nulla, ha 

 
vagy 

 
, amikor a térbeli irány függőleges síkja a dőlés síkjára merőleges. Az is látható, hogy a dőlés hatása független 

a zenitszög értékétől. 

Az állótengely ferdeségi hibájának a hatása mérési módszerrel nem küszöbölhető ki. Hatása csökkenthető 

az állótengely gondos függőlegessé tételével, valamint valós idejű számítással figyelembe vehető, miután a 

kompenzátor meghatározta a dőlés nagyságát és irányát. 

5.5. 10.5.5 A magassági refrakció 

A levegő súlyos és összenyomható közeg, alsó rétegei nyugvó állapotban súlyosabbak, mint a felső rétegei. A 

Földet lényegében szintfelületekkel határolt, különböző sűrűségű levegőrétegek veszik körül. A különböző 

sűrűségű rétegek törésmutatói különbözőek, vagyis a levegő törésmutatója inhomogén volta miatt nem 

állandó, hanem értékét állandó jelleggel változtatja. A törésmutató változás hozza magával, hogy a fény útja a 
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levegőben nem egyenes, hanem görbe, mégpedig általános esetben felülről nézve domború görbe. A fénytörés 

miatt a tárgyakat magasabban látjuk, mint ahol azok a valóságban vannak, azaz a látszólagos zenitszög, és a 

látszólagos magassági szög nem egyezik meg a tényleges zenitszöggel és magassági szöggel, hanem azoktól kis 

mértékben eltér. A refrakció a magassági szöget nagyobbítja, a zenitszöget pedig kisebbíti. 

 
10.17. egyenlet 

A légkör fizikai állapotának és annak változásának következtében a refrakció zenitszögmérésre gyakorolt hatása 

számottevőbb, mint a vízszintes szögmérésre vonatkozóan. Zenitszögméréskor a refrakció következtében a 

refrakciógörbe térbeli irány függőleges síkjába eső érintőjét mérjük (10-11. ábra). A valódi és a mért térbeli 

irány által bezárt szög a refrakciószög, vagy más néven refrakciós szög, amelyet δ-val jelöltünk. A 

refrakciószög függ a levegő hőmérsékletétől, a légnyomástól, a levegő páratartalmától, valamint helyi, időben 

gyorsan változó körülményektől, például a szél erősségétől. A refrakciós szög és a meteorológiai változók 

közötti kapcsolatot közvetett úton, a levegő törésmutatójának ismeretében lehet megadni. 

 
10-11. ábra. A magassági refrakció szemléltetése 

A fizikából jól ismert a Fermat-elv, amely kimondja, hogy az elektromágneses hullámok, így köztük a fény is, 

terjedésük során a legrövidebb utat teszik meg. Mivel a közeg sűrűsége nem homogén, ezért a fénytörés 

törvényének megfelelően a törésszög pontról pontra változik, de a törésmutató és a beesési szög - amely 

esetünkben nem más, mint a zenitszög – szinuszának a szorzata a görbe mentén állandó. Két különböző, n1 és 

n2 törésmutatójú közeg esetén tehát: 

 
10.18. egyenlet 

Vagy általánosabb formábban 

 
10.19. egyenlet 

Ez pedig lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk a zenitszög változása és a törésmutató közötti összefüggést, 

amely pedig már a meteorológiai jellemzők függvénye. Képezzük (10.19.) teljes differenciálját. Mivel a jobb 

oldalon konstans szerepel, így annak deriváltja nulla, azaz: 

 
10.20. egyenlet 
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10-12. ábra. A légköri sugártörés két különböző törésmutatójú közeg határán 

Tételezzük fel, hogy ismerjük az n törésmutató térbeli változását leíró vektort, a törésmutató gradiens vektorát, 

amely merőleges egy adott réteg elemi felületére. Jelöljük ezt a gradiens vektort 

 
-vel (olvasva: nabla n). Hasonlóan a potenciálkülönbség meghatározásánál leírtak szerint, ha a térben egy elemi 

ds vektor mentén elmozdulunk a gradiens vektorral ζ szöget bezáró irányban, akkor a törésmutató dn változása a 

ds vektor mentén a gradiensvektor és az elmozdulásvektor skalár szorzataként határozható meg (10-13. ábra): 

 
10-13. ábra. A törésmutató változásának meghatározása tetszőleges irányban 

 
10.21. egyenlet 

A (10.21)-et (10.20)-ba helyettesítve, és az egyszerűbb olvashatóság érdekében az abszolút értékek jeleit 

elhagyva: 

 
10.22. egyenlet 

Amiből: 

 
10.23. egyenlet 

A (10.23) által adott differenciálhányados megadja a zenitszög út szerinti változását a törésmutató, a 

törésmutató változása és a zenitszög függvényében, amely a differenciálgeometriában tanultak szerint nem más, 

mint az r sugarú refrakciógörbe görbülete: 

 
10.24. egyenlet 

A refrakciógörbe alakját a vizsgálatok során körnek tételezik fel (10-14. ábra). A refrakciógörbe érintőjének az 

eltérése az irányzott P pontnál megegyezik a PP’ szakasz hosszával, amely, tekintettel arra, hogy a δ 

refrakciószög kicsi, közelítőleg egyenlő a Δ=PP’’ szakasz hosszával. Jelöljük t-vel a térbeli távolságot a 

fekvőtengely H pontja és az irányzott P pont között. Szintén közelítésekkel élve, a HP’’ szakasz hossza 

azonosnak tekinthető a t térbeli távolsággal, így alkalmazva Pitagorász tételét: 
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10.25. egyenlet 

 
10-14. ábra. A refrakciószög meghatározása adott térbeli irány és távolság alapján 

Kifejtve: 

 
10.26. egyenlet 

Mivel Δ kis érték, ezért négyzete másodrendűen kicsiny mennyiség, így (10.26)-ból rendezés után írhatjuk, 

hogy: 

 
10.27. egyenlet 

Viszont Δ kifejezhető a refrakciószög függvényében, mivel 

 
10.28. egyenlet 

Így (10.27) és (10.28) alapján: 

 
10.29. egyenlet 

Behelyettesítve a g refrakciógörbe által adott összefüggését, (10.24)-et (10.29)-be, kapjuk, hogy: 

 
10.30. egyenlet 

A (10.29)-es összefüggés jelentősége abban van, hogy az eredeti célkitűzésünknek megfelelően a 

refrakciószöget kifejeztük a törésmutató és annak változása függvényében adott zenitszögű és térbeli távolságú 

irány esetén. Ezáltal kapcsolat állítható fel a geodéziai szempontból fontos geometriai mennyiségek és a fizikai 

jellemzők között. 

A legtöbb gyakorlati alkalmazásban a törésmutatót elegendő a szárazlevegő paraméterei alapján meghatározni. 

A λ = 590 nm hullámhosszúságú látható fényre az n törésmutatót a T hőmérséklet és a p légnyomás ismeretében 

a következőképpen számíthatjuk (Gottwald, 1985): 

 
10.31. egyenlet 



 A trigonometriai magasságmérés  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ahol 

 
. 

Az (10.31)-es összefüggésben a hőmérsékletet Kelvinben, a légnyomást hektopascalban kell behelyettesíteni. A 

 
törésmutató változását elsősorban a törésmutató H magasság szerinti változása határozza meg. Ennek értéke: 

 
10.32. egyenlet 

Az (10.32)-ben szereplő 

 
a hőmérséklet magasság szerinti változását, a hőmérsékleti gradienst jelöli. A hőmérsékleti gradiens értékét 

˚C/m vagy K/m dimenzióban szokás megadni. Átlagos értékét -0.006...-0.001 K/m-nek szokás felvenni. 

Geodéziai alkalmazás szempontjából a törésmutató talajközeli változása a mértékadó. A homogén, egyenletesen 

napsütött talaj felett a hőmérsékleti gradiens elérheti a 0.25 K/m értéket is (Flach, 2000). A refrakciógörbe, 

valamint a refrakciószög vizsgálatára vonatkozóan számos tanulmány látott napvilágot. Magyarországon 

kiemelkedő Horváth Kálmán több tanulmánya, a külföldiek közül pedig Kukkamäki és Brocks munkássága. A 

refrakciógörbe alakját az egyes rétegek sűrűsége (törésmutatója) határozza meg. A gyakorlatban legtöbbször 

előforduló esetben mind a műszerállás, mind az irányzott pont a labilis alsó rétegben található, azaz amikor a 

melegebb levegő helyezkedik el alul, és a hőmérséklet a talajfelszíntől távolodva csökken. Ennek a 

rétegvastagságnak a középértéke 20...25 méter körüli, de elérheti a 30...35 métert is. A refrakciógörbe ebben a 

rétegben felülről nézve homorú görbe, mivel a hidegebb és sűrűbb rétegek felül helyezkednek el (10-15. ábra). 

 
10-15. ábra. A refrakciógörbe alakja a labilis alsó rétegben 

A talaj közelségére való tekintettel, a hőmérsékleti gradiens értéke a refrakciószöget jelentősen befolyásolja. A 

hőmérséklet napi alakulásának a következményeként általában a 10...15 óra között végzett mérések a 

legalkalmasabbak magassági szögmérésre, ugyanis a refrakció időbeli változása ekkor a legkisebb. A légköri 

tényezők változását teljesen ismerni és megállapítani nem tudjuk, ezért a refrakció értékének meghatározása 

csak közelítően lehetséges. A geodéziában az álláspont és az irányzott pont magasságkülönbsége rendesen kicsi 

érték a két pont távolságához képest, vagy a magassági szög csak csekély mértékben tér el a 0 foktól, vagy 

másképpen a zenitszög csak kis mértékben tér el a 90 foktól. A refrakciógörbe ilyen esetekben jó közelítéssel 

egy körnek tekinthető, a refrakció számértéke pedig azonosnak vehető légköri viszonyok mellett arányos a két 

pont függőlegesei közötti Ω szög felével (10.14 ábra és 10.17 képlet): 

 
10.33. egyenlet 

A k arányossági tényezőt refrakcióegyütthatónak vagy másnéven refrakciókoefficiensnek szoktuk 

nevezni. A k koefficiens átlagos értéke Gauss szerint +0.1306, tehát a refrakciógörbe valóban egy erősen lapult 

görbe. 

6. 10.6 A trigonometriai magasságmérés alapképlete 

Legyen P és Q a megmérendő magasságkülönbség két végpontja. (10-16. ábra) A műszerrel elvégezzük a 

pontraállást a P ponton a szokott módon, és megmérjük a műszer h fekvőtengelyének hP magasságát. A Q 
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ponton felállítunk egy prizmát, a műszerhez hasonlóan elvégezzük a pontraállást. A pontjelölés felett l 

magasságban lévő D pontjára magassági szögmérést végzünk. Itt jegyezzük meg, hogy a szaknyelvben 

magassági szögmérésnek hívják a zenitszögmérést is, holott a szakma ténylegesen különbséget tesz magassági 

szög és zenitszög között. A megadott képletekben, amennyiben az α jelölést használjuk, az minden esetben 

magassági szöget fog jelenteni, ha pedig a z jelölést használjuk, azalatt a zenitszöget fogjuk érteni. 

A két pont Δm magasságkülönbségének levezetésekor tekintettel kell lenni az irányvonal nem egyenes 

voltára (a refrakció miatt görbe vonal), továbbá a szintfelület nem sík voltára. 

Azaz 

 
10.34. egyenlet 

A két pont vízszintes távolsága - amelyet a trigonometriai magasságmérés alapképletében d-vel fogunk jelölni 

– túlzottan nagy nem lehet, ezért a gyakorlati esetekben bizonyos közelítéseket engedhetünk meg. 

 
10-16. ábra A trigonometriai magasságmérés 

Az első közelítés az, hogy a szintfelületnek a függőleges síkkal való metszésvonalát körnek vesszük. Azaz: 

 
10.35. egyenlet 

ahol r a szintfelület H pontbeli görbületi sugara a magassági szög függőleges síkjában. 

A második közelítés az, hogy a C-nél lévő szöget derékszögnek véve, számítjuk: 

 
10.36. egyenlet 

A harmadik közelítés, hogy a refrakciógörbét pótoljuk H pontbeli simuló körével, melynek sugarát r’-nek 

vesszük. Azaz: 
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10.37. egyenlet 

A negyedik közelítés az, hogy az E-nél a DE és a HE-re merőleges ET közötti szöget α-nak vesszük. Azaz: 

 
10.38. egyenlet 

A magasságkülönbség képlete tehát a következőképpen írható: 

 
10.39. egyenlet 

Az r/r’ viszonyszám a refrakcióegyüttható, a k, tehát: 

 
10.40. egyenlet 

A k refrakcióegyüttható csak nagyobb távolságok esetén veendő figyelembe. Nagy távolság esetén azonban a 

távolsághoz képest elhanyagolható a magasságkülönbség, azaz α értéke kicsi, tehát a cosinusos tag érezhető 

hiba nélkül 1-nek vehető. 

 

 

 
10.41. egyenlet 

A fenti képlet nevezhető a trigonometriai magasságmérés alapképletének magassági szög mérése esetén. 

Amennyiben nem magassági szöget mérünk, hanem zenitszöget, akkor a képlet a következőképpen változik: 

 
10.42. egyenlet 

Szigorú elméleti megfontolásokból az (10.41) és (10.42) képletek nem tekinthetőek szabatosnak, azonban 

gyakorlati szempontból, még nagyobb távolságok esetén is helyesen fogják megadni a magasságkülönbséget. 

6.1. 10.6.1 A refrakció változása és annak hatása 

A levegő fénytörési viszonyai nem állandóak. Változik annak nyomása, hőmérséklete, összetétele, és emiatt 

változik a refrakció, a refrakcióegyüttható értéke is. Korábban említettük, hogy a refrakció átlagos értékére 

Gauss adott először közelítést (k=+0.1306), az azóta elvégzett vizsgálati mérések ettől csak lényegtelenül eltérő 

átlagos értékeket eredményeztek. Ha megvizsgálnánk azokat az értékeket, amelyekből az átlagos 

refrakcióegyüttható értéket számolták, azt találnánk, hogy azok egymástól és az átlagostól is tetemesen 

különböznek. Gauss kísérletsorozatában k szélső értékei +0.21 és -0.11 voltak. A k=r/r’=0 esetben a refrakció 

vonala egy egyenes vonal, ezért a negatív k érték azt jelenti, hogy a refrakció felülről nézve egy homorú 

görbe. A Gauss által talált +0.21-es érték egyáltalán nem a legnagyobb értéke a refrakcióegyütthatónak. A 

levegő hirtelen állapotváltozásai (erős lehűlés vagy felmelegedés) néha extrém nagyságú együtthatókat 

eredményeznek. Ilyen nem normális refrakcióviszonyok okozzák azt, hogy hegyvidéken néha olyan 

hegycsúcsokat is látunk, amelyek normál légköri viszonyok mellett nem láthatóak, mert a horizont alatt vannak. 

Természetesen extrém refrakcióegyüttható értékek mellett geodéziai méréseket végezni nem szabad. 
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A refrakciónak vannak szabályos változásai is, amelyek közül a legfontosabbak a napi változások. A k értéke 

a legnagyobb napkelte idején és a kora reggeli órákban (+0.20 körüli), délfelé csökken, a legkisebb érték 

(kb.+0.10) délben áll be; ezután ismét nő, és napnyugta idején újra eléri a reggeli legnagyobb értéket. A változás 

sebessége a kora reggeli és késő délutáni órákban a legnagyobb, a legkisebb változások pedig dél körül vannak. 

Refrakció szempontjából tehát a legkedvezőbb mérési időszak dél körül van, bár igaz, hogy ebben az 

időpontban a légkör nem nyugodt (légrezgés). 

Az 10-1. táblázatban meg tudjuk nézni, hogy rövidebb távolságok esetén a k=+0.13 átlagos értékkel számítva a 

trigonometriai magasságmérés alapképletének a szintfelület görbültségét és a refrakció együttes hatását kifejező: 

 
10.43. egyenlet 

tagja milyen értéket vesz fel. 

10-1. táblázat - Táblázat 
 

d 

(m) 

 

100 0.001 

200 0.003 

300 0.006 

400 0.011 

500 0.017 

600 0.025 

700 0.033 

800 0.044 

900 0.055 

1000 0.068 

Az 10-2. táblázat tartalmazza, hogy a refrakcióegyüttható napközbeni változásai mennyire befolyásolják a 

trigonometriai magasságmérés eredményét. A napi értékek +0.10 és +0.20 között változónak tekinthetőek. 

10-2. táblázat - Táblázat 
 

k  

1k

m 
2k

m 
3k

m 
4k

m 
5k

m 
6k

m 
8k

m 
10k

m 
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0.10 0.07 0.28 0.63 1.13 1.76 2.54 4.51 7.05 

0.13 0.07 0.27 0.61 1.09 1.70 2.45 4.36 6.82 

0.16 0.07 0.26 0.59 1.05 1.65 2.37 4.21 6.58 

0.20 0.06 0.25 0.56 1.00 1.57 2.26 4.01 6.27 

6.2. 10.6.2 A trigonometriai magasságmérés számítási képletei 

A szintfelület görbültségének és a refrakciónak együttes hatása mintegy 400 méteres távolságban éri el az 1 

cm-es értéket. Ezért, ha a pontok távolsága nem nagyobb, mint 400 méter, a következő összefüggéseket 

használjuk magassági-, és zenitszögmérés esetén: 

 
10.44. egyenlet 

A refrakcióegyüttható napi változásának hatása 4 km távolságban éri el a 10 cm körüli értéket. Ez az érték 

trigonometriai magasságmérés esetén ilyen távolságban még megengedhető, ezért ha a pontok távolsága 400 és 

4000 méter között van, akkor a magasságkülönbségük az (10.41) és (10.42)-es képletekkel számítható, ahol k 

értéke átlagosan +0.13-nak vehető. 

Ha a pontok vízszintes távolsága nagyobb, mint 4000 méter, akkor már nem lehet a számítást az átlagos 

+0.13-as értékkel elvégezni, hanem a tényleges refrakcióegyüttható értéket kell figyelembe venni. Ez nem 

lehetséges szabatosan, ezért hatását inkább a mérési módszer megválasztásával küszöböljük ki. Két módszert 

fogunk részletesebben bemutatni: a szimultán mérési módszert és a trigonometriai szintezést. 

6.3. 10.6.3 A szimultán mérések módszere 

A két végponton egyidejűleg állunk fel műszerrel (10-17. ábra), és egyidőben mérjük az αP és αQ magassági 

szögeket (vagy a megfelelő zenitszögeket). 

 
10-17. ábra A szimultán mérés 
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A két mérés alapján a P és Q pontok magasságkülönbsége: 

 
10.45. egyenlet 

és 

 
10.46. egyenlet 

képletekből két értéket kapunk. Képezzük ezek számtani középértékét, de figyelembe kell venni azt, hogy ΔmQ 

ellentétes előjelű, mint ΔmP, tehát: 

 
10.47. egyenlet 

Mivel a méréseket egyidejűleg végeztük, ezért feltételezhetően kP=kQ, azaz 

 
10.48. egyenlet 

A szimultán mérési eredmények számtani középértékéből a refrakció értéke kiesik. A gyakorlatban kiszámítják 

a két magasságkülönbséget a k=+0.13 átlagos értékkel a durva hibák kiszűrése végett, majd ezek számtani 

középértékét fogadják el végleges mérési eredménynek. 

6.4. 10.6.4 Trigonometriai szintezés 

A trigonometriai szintezésnél a P és Q pont magasságkülönbségének meghatározására egy olyan A ponton 

állunk fel (10-18. ábra), melynek távolsága a két ponttól azonosnak vehető, és mérjük az αP és αQ magassági 

szögeket (vagy a megfelelő zenitszögeket). 
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A mérési eredményekből számítható: 

 
10.49. egyenlet 

és 

 
10.50. egyenlet 

A Q és a P pont magasságkülönbsége a két érték előjelhelyes különbsége, a szintezéshez hasonlóan hátra mínusz 

előre értelemben: 

 
10.51. egyenlet 

Ha a dP=dQ, akkor a képlet utolsó tagja nulla. Ez a feltétel nem teljesül maradék nélkül, tehát az utolsó tag 

értéke valamilyen nagyon kis szám lesz, ezért ennél a képletnél is elegendő a gyakorlati életben a k=+0.13 

átlagos érték használata. 

6.5. 10.6.5 Épületek magasságának meghatározása 

A trigonometriai magasságmérés alkalmas épületek, tornyok és kémények magasságának 

meghatározására. Álljunk fel a műszerrel az épülettől a magasság 2-3-szorosának megfelelő d távolságban, és 

mérjük meg a magasság felső pontjára vonatkozó magassági-, vagy zenitszöget. (10-19. ábra) 
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10-19. ábra Épület magasságának meghatározása egy álláspontból 

Ekkor 

 
10.52. egyenlet 

Az x méretet vagy leolvassuk egy szalagon vagy szintezőlécen vízszintes távcsőállás mellett, vagy szintén 

trigonometriai magasságméréssel határozzuk meg. 

Nehezebb a helyzet, ha a d távolság nem mérhető meg közvetlenül. Ebben az esetben a mérést két 

műszerállásban kell elvégeznünk. Az épület előtt, attól megfelelően nagy távolságban választunk két pontot, A-t 

és B-t; olyan módon hogy az ABQ háromszög lehetőleg egyenlő szárú háromszög legyen.(10-20. ábra) 

 
10-20. ábra Épület magasságának meghatározása egyenlő szárú háromszög alapvonaláról 

A megoldásnak természetesen feltétele, hogy A-ból B és Q, továbbá B-ből A és Q irányozható legyen. Felállva 

az A ponton mérjük a φA vízszintes szöget és az α’ vagy z’ magassági-, vagy zenitszöget. Hasonlóan B-ből 

mérjük a φB vízszintes szöget és az α”’ vagy z” magassági-, vagy zenitszöget (d’ és d”” számítható szinusz-

tételből. Ezenkívül mérendő még az alapvonal hossza, az AB távolság, amelyet a-val fogunk jelölni. Az épület 

magassága ellenőrzéssel: 

 
10.53. egyenlet 

Beépített területen előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésünkre olyan nagy terület, hogy alapvonalat az előbb 

említett módon tudjunk kialakítani. Ebben az esetben az A és B pontokat a Q-val egy függőleges síkban, egymás 

mögött vesszük fel. (10-21. ábra) A mérési eredmények az A ponton α’ vagy z’ és x’, a B ponton α” vagy z” és 

x”. 
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10-21. ábra Épület magasságának meghatározása sűrű beépítés esetén 

 
10.54. egyenlet 

A páronként összetartozó két-két egyenletből a d távolság érték kiküszöbölésével a magasságkülönbség 

számítható. 

6.6. 10.6.6 Közelítő trigonometriai magasságmérési eljárások 

A műszaki gyakorlati életben előfordulhat, hogy valamilyen objektumnak a magasságát gyorsan kell 

meghatározni, de csak tájékoztató jelleggel. Ilyen célra készítenek egyszerű műszereket is, amelyeket 

dioptrával szerelnek fel, és velük a magassági szögek könnyen és egyszerűen megmérhetőek. Ilyen műszert 

használnak például az erdészek a fák magasságának meghatározására. 

Gyorsan és aránylag pontosan lehet meghatározni fák és tornyok magasságát árnyékok hosszának a 

megmérésével. (10-22. ábra) 

 
10-22. ábra Objektum magasságának meghatározása az árnyék segítségével 
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Ismert hosszú pálcát vagy kitűzőrudat szúrunk a földbe és egyidőben megmérjük a fa és a kitűzőrúd vagy pálca 

árnyékának hosszát. Egyszerű arányosságot lehet felírni: 

 
10.55. egyenlet 

7. 10.7 A trigonometriai magasságmérés 
megbízhatósága 

Alkalmazzuk a hibaterjedés törvényét az (10.41)-es összefüggésre: 

 
10.56. egyenlet 

A képletben μh a műszermagasság, μl a jelmagasság, μα a magassági szögmérés középhibája, μk a 

refrakcióegyüttható középhibája, melynek értékét μk=+/-0.05 értékben szokás felvenni. 

A szokásos mérési eljárások mellett, 400 méteres távolságig μΔm=+/-0.01 m, mintegy 4 kilométeres távolságig 

μΔm=+/-0.10 m körüli megbízhatóságot lehet elérni 

8. 10.8 Összefoglalás 

A modul során megismerkedtünk a magassági- és a zenitszög fogalmával, a magassági kör szerkezetével. 

Részletesen tárgyaltuk a magassági szögmérés szabályos hibaforrásait, azok hatását a körleolvasásra. Kiemeltem 

tárgyaltuk az indexhiba fogalmát, meghatározási módját, valamint a külső környezet (refrakció) hatását a 

magassági szögmérésre. 

A modul részletesen ismertette a trigonometriai magasságmérés módszerét, alapképletét, a szimultán mérések 

módszerét, a trigonometriai szintezést, a közelítő magasságmérési eljárásokat. A modul végén röviden 

összefoglaltuk a trigonometriai magasságmérés megbízhatóságára vonatkozó legfontosabb ismereteket. 

Önellenörző kérdések: 

1. Mi a különbség a magassági szög és a zenitszög között? 

2. Miben különbözik a magassági kör szerkezete a vízszintes kör szerkezetétől? 

3. Milyen szabályos hibaforrások terhelik a magassági szögmérést? 

4. Mi az indexhiba, hogyan történik a meghatározása és figyelembe vétele? 

5. Milyen hatása van a refrakció változásának a magassági szögmérésre? 

6. Vezesse a trigonometriai magasságmérés alapképletét? 

7. Mi a lényege a szimultán mérések módszerének? 

8. Hogyan történik a trigonometriai szintezés végrehajtása? 

9. Milyen közelítő magasságmérési eljárásokat ismer? 

10. Hogyan jellemezhető a trigonometriai magasságmérés megbízhatósága? 
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