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6. fejezet - A vízszintes mérések 
alapműveletei 

1. 6.1 Bevezetés 

Jelen modul a Geodézia tárgy egyik modulja. Az itt következő ismeretek megértéséhez javasoljuk, hogy olvassa 

el a Geodézia tárgy korábbi moduljait is. Ez a modul a karunk gondozásában megjelent Csepregi Szabolcs – 

Gyenes Róbert - Tarsoly Péter (2009): Geodézia I. jegyzet megfelelő - 8. A vízszintes mérések alapműveletei 

írta: Csepregi Szabolcs és Tarsoly Péter- fejezetének újraszerkesztett, átdolgozott változata. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• a tájékozás számítását, 

• a külpontos (irány- és távolság) mérések központosításának módszereit, 

• a pontkapcsolások számításának elvét. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• a limbuszkör tájékozásának végrehajtására, 

• új pontok számítására (fölös mérések figyelembevétele nélkül). 

2. 6.2 Az álláspont tájékozása 

Az állásponton végzett vízszintes szögmérés tájékozása az egyik legalapvetőbb feladat a geodéziában. A 

tájékozásnál két típusú irányt különböztetünk meg: 

1. tájékozó irányok (ismert koordinátájú pontról ismert koordinátájú pontra menő irányok) 

2. meghatározó irányok (ismert koordinátájú pontról ismeretlen koordinátájú pontra menő irányok) 

A tájékozásnál a tájékozó irányok segítségével levezetünk a meghatározó irányokra egy-egy tájékozott 

irányértéket. Ennek célja, hogy ki tudjuk számítani az új pontok koordinátáit az adott koordináta-rendszerben. 

Az ismert irányszögek (amelyeket a tájékozó irányokra számítottunk) és a mért irányértékek alapján levezethető 

a limbuszkör nulla osztásához tartozó irány irányszöge, az ún. tájékozási szög. Ennek ismeretében az ismeretlen 

koordinátájú pontokra menő irányok tájékozott irányértékei számíthatók. 
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6-1. ábra A tájékozás értelmezése egy tájékozó irány esetén (Gyenes, 2005.) 

A 6-1. ábrát szemlélve adottak az A álláspont koordinátái és a tájékozáshoz felhasznált T pont koordinátái. Az A 

ponton állva műszerrel mérjük az lT és az lP irányértékeket, amelyek lényegében az adott irányoknak a 

limbuszkör nulla osztásával bezárt szögei. A koordinátákból számíthatjuk δAT irányszöget és a tAT távolságot. 

Képezzük a δAT - lT = z tájékozási szöget, amely a limbuszkör nulla osztásvonásának az „irányszöge”. Ezt 

követően már le tudjuk vezetni a P pont tájékozott irányértékét a δ’AP-t, amely geometriai értelmezésben 

megegyezik az irányszöggel. Az elmondottakat az alábbi képletekkel lehet összefoglalni: 

 
6-1. Egyenlet 

 
6-2. Egyenlet 

 
6-3. Egyenlet 

A gyakorlati életben azonban az adott pontok kerethibái és a mérési hibák miatt nemcsak egy tájékozó irány 

mérendő, hanem több is. A számítás ebben az esetben is hasonló, azonban a megoldás már nem lesz 

matematikailag egyértelmű. Tekintsük a 6-2. ábrát, amely a több tájékozó irány esetét mutatja be. 
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6-2. ábra Tájékozás több tájékozó irány esetén (Gyenes, 2005.) 

A megoldás első lépéseként irányszöget és távolságot kell számítanunk a tájékozó irányokra, amelyek az ábrán 

Ti-ként kerültek jelölésre. A következő lépésben számítanunk kell minden egyes tájékozó irányra vonatkozóan a 

tájékozási szöget a következő összefüggéssel: 

 
6-4. Egyenlet 

Mivel a mérési eredményeket mérési hibák, az adott pontok koordinátáit pedig kerethibák terhelik, azért a zTi 

értékek egymástól kis mértékben különbözni fognak. Az ellentmondás feloldása a súlyozott középtájékozási 

szög fogalmának a bevezetésével oldható meg, amelyhez előbb számítanunk kell az iránysúlyokat, vagyis a 

tájékozó irányok km egységben vett értékét: 

 
6-5. Egyenlet 

Az iránysúlyok számítása után képezhetjük a súlyozott középtájékozási szöget: 

 
6-6. Egyenlet 

A súlyozott középtájékozási szög számítása után minden egyes tájékozó irányra le kell vezetnünk az irányeltérés 

és a lineáris eltérés értékét. Az irányeltérés azt mutatja meg, hogy az irányszög által definiált irány, illetve a 

súlyozott középtájékozási szög felhasználásával az ismert koordinátájú pontra számított tájékozott irányérték 

által meghatározott irány mekkora szöget zárnak be egymással. A gyakorlatban ezt az értéket az adott irányhoz 

tartozó tájékozási szög és a középtájékozási szög különbségeként lehet számítani: 

 
6-7. Egyenlet 

A számításban elkövetett kerekítési hibák ellenőrzésére pedig a következő képlet alkalmas: 
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6-8. Egyenlet 

A lineáris eltérés azt mutatja meg, hogy a tájékozott irányérték által meghatározott irány, mekkora merőleges 

távolságban haladna el az ismert koordinátájú pont mellett. 

 
6-9. Egyenlet 

A súlyozott középtájékozási szög ismeretében már számíthatjuk az egyes meghatározandó irányok tájékozott 

irányértékét, továbbá a meghatározandó pontok koordinátáját az első geodéziai főfeladatnál megismert 

összefüggések szerint. (6-3. ábra) 

 
6-10. Egyenlet 

 
6-3. ábra A P pont koordinátáinak a meghatározása (Gyenes, 2005.) 

3. 6.3 Külpontos mérések 

Az előbbiekben olyan mérésekről volt szó, amikor az állásponton központosan fel tudtunk állni. Előfordul 

azonban, hogy valamilyen okból a műszert nem lehet a központon felállítani, (pl. templomtorony a központ) 

ebben az esetben külpontos méréseket kell végrehajtani. A külpontos mérés azt jelenti, hogy valahol a központ 

közelében egy arra alkalmas helyen állítjuk fel a műszert, és a tájékozó és meghatározandó irányokon kívül 

mérünk a központra is, valamint meghatározzuk a központ-külpont távolságát. A gyakorlatban a 

külpontosságnak három esete fordul elő: 

1. az álláspont külpontos 

2. az irányzott pont külpontos 

3. mind az álláspont mind az irányzott pont külpontos. 
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A következő fejezetekben csak az első esettel fogunk találkozni. Mielőtt hozzákezdenénk a külpontos 

számítások részletesebb ismertetésének, meg kell ismerkednünk a külpontosság elemeivel.(6-4 ábra) 

• r- a külpontosság lineáris mértéke, azaz a külpont és a központ távolsága 

• ε- a külpontosság tájékozási szöge, azaz a külpontról a központra menő irány és a mért irány által bezárt szög, 

bal szára a központra menő irány, jobb szára a mért irány 

• η-a központosítási javítás 

• t- a központ és az irányzott pont távolsága 

3.1. 6.3.1 Külpontos iránymérések központosítása 

Külpontos iránymérések központosításánál az iránymérést egy adott koordinátájú K pont tetszőleges E 

külpontján végezzük el. A limbuszt ezután képzeletben toljuk el, önmagával párhuzamosan az E külpontból a K 

központba. A 6-4. ábra alapján meghatározhatjuk az egyes irányokhoz tartozó központosítási javításokat, illetve 

az egyes központosított irányértékeket:< > 

 
6-11. Egyenlet 

 
6-12. Egyenlet 

 
6-4. ábra Külpontos iránymérések központosítása (Gyenes, 2005.) 

A meghatározandó irányok esetében is hasonlóan számítjuk a központos irányértéket, azonban ebben az esetben 

még központosítani kell a távolságokat is egy koszinusztétellel (6-5. ábra). 
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6-5. ábra A távolságok központosítása (Gyenes, 2005.) 

 
6-13. Egyenlet 

A tájékozó és a meghatározandó irányok központosítása után a feladat megoldása a tájékozás számításával 

történik. Külpontos iránymérések végrehajtásánál a mérés a következő módon történik: 

• Külpontos iránymérés végrehajtása 

• Külpont-központ távolság mérése 

Az irányérték mérése a központ kivételével, horizontzárás 

Központ mérése I. távcsőállásban 

Központ mérése II. távcsőállásban 

II. távcsőállás mérése a központ kivételével, horizontzárás. 

3.2. 6.3.2 Külpont koordinátáinak a meghatározása 

Az előző fejezetben azt a megoldást tárgyaltuk, amikor a külpont koordinátáját nem kellett meghatározni. Ekkor 

minden irányt központosítanunk kellett. A gyakorlatban előfordul azonban, hogy meg kell határoznunk a 

külpont koordinátáját is. Ennél a megoldásnál elegendő csak a tájékozó irányokat központosítani, a 

meghatározandó irányok koordinátáit majd a külpontból fogjuk számítani (6-6. ábra). 
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6-6. ábra A külpont koordinátáinak meghatározása (Gyenes, 2005.) 

A tájékozó irányok központosítása után el kell végezni a tájékozást a központosított irányértékek alapján. Ekkor 

lehetőségünk nyílik arra, hogy levezessük a központról a külpontra menő tájékozott irányértéket a 

következőképpen: 

 
6-14. Egyenlet 

ahol a zK a súlyozott középtájékozási szög, lK pedig a külpontról a központra mért irányérték. A 6-6 ábra a 

feladat geometriai értelmezését mutatja olyan módon, hogy képzeletben eltoljuk a limbuszkört az E pontból a K 

pontba, majd az ellentett irányszög számításának szabályai szerint képezzük a keresett tájékozott irányértéket. A 

központból polárisan ki tudjuk számítani a külpont koordinátáit, majd ezt követően tudjuk képezni a 

meghatározandó irányokra menő tájékozott irányértéket, és végül ezen pontok koordinátáit. 

4. 6.4 Pontkapcsolások számítása 

A részletes felmérések az alapponthálózat pontjai között csak újabb alappontok, kisalappontok 

meghatározásával végezhetők. Ezeket a pontokat általában különböző pontkapcsolások segítségével számítjuk. 

Pontkapcsolások alatt azokat a geometriai feladatokat értjük, melyek segítségével ismert koordinátájú 

pontok felhasználásával, irány- és távolságmérések elvégzésével új pont koordinátáját határozhatjuk meg 

(fölös mérések nélkül). Ez azt jelenti, hogy mindig annyi adatot, ismert koordinátájú pontot és mérési 

eredményt veszünk figyelembe, amennyi az új pont koordinátájának egyértelmű meghatározásához 

matematikailag szükséges. Már most megemlítjük, hogy bár ebben a modulban csak a pontkapcsolások 

geometriai alapelveit tárgyaljuk, fölös mérések nélkül, a gyakorlatban mindig törekszünk fölös mérések 

felhasználására, mert az ebből adódó – a számítás eredményében jelentkező- ellentmondásokból tudunk a 

mérésünk, és a felhasznált alappontok „megbízhatóságára” következtetni. Erre a későbbiekben még kitérünk. 

Pontkapcsolások során az ismert koordinátájú pontok, mint adott pontok szerepelnek. A mérési eredmények 

irány, szög és távolságadatok lehetnek. Ezek ismeretében kell egy - kivételesen több - új meghatározandó pont 

koordinátáját számítani. 

Egy új pont adott pontokhoz viszonyított, egyértelmű - ellentmondásmentes meghatározásához a síkon két 

geometriai adatra van szükség. Ez lehet két szög, vagy két távolság, vagy egy szög és egy távolság. Attól 

függően, hogy ezek a helymeghatározó adatok milyenek a pontkapcsolás különböző alapesetekről beszélünk. 

Mint korábban említettük: a fölös mérések nélküli pontkapcsolások egy pont meghatározására csak matematikai 

szempontból elégségesek. Geodéziai szempontból egy új pont meghatározását csak úgy végezhetjük, ha a 

mérésekre ellenőrzésünk is van. Ezt újabb mérések - a matematikailag szükséges és elégséges méréseken kívül 

- további mérések végrehajtásával végezzük. Ezek a meghatározás szempontjából fölös mérések. Egy pont 

meghatározásánál arra törekszünk, hogy az új pont koordinátáját, két egymástól független (közös adatot nem 
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tartalmazó) pontkapcsolással határozzuk meg. Kivételesen nehezebb terepi körülmények között megelégszünk 

azzal, hogy a két pontkapcsolás közös adatot tartalmazzon. Ekkor közös oldalú pontkapcsolásról beszélünk. 

A pontkapcsolások során mindig új pontot határozunk meg. Az adott pontok koordinátái és a mérési 

eredmények is, kis mértékben hibával terheltek. (Az adott pontok hibáját kerethibának nevezzük.) A mérési 

eredmények a műszer szerkezeti hibái, a mérés külső körülményei miatt, a mérőszemély személyi hibái 

hatására a mérési eredmények hibával terheltek. Az adott pontok kerethibái és a mérési eredmények hibái a 

meghatározott pont koordinátáiban is jelentkeznek. Ebből következik, hogy az adott pontok elhelyezkedésétől 

a mérési eredmények által meghatározott alakzattól is függ az új pont koordinátájának megbízhatósága. 

Ugyanolyan mérési hibák esetén, egyes alakzatoknál az új pont „pontosabban” határozható meg. Ezért 

foglalkoznunk kell, hogy az egyes pontkapcsolások esetén, mely alakzatot tekintjük legkedvezőbbnek. 

Általában azt, amikor a mérési eredmények egységnyi, kismértékű megváltoztatása esetén kisebb eltéréssel 

kapjuk meg az új pont koordinátáját. Ha a mérési eredmények kismértékű megváltoztatása esetén nagyobb 

koordináta eltérést kapunk, azt az alakzatot kedvezőtlennek nevezzük. Az új pont terepen történő kitűzésekor, a 

felhasználandó alappontok kiválasztásánál erre figyelemmel kell lennünk. 

4.1. 6.4.1 Pontkapcsolások csoportosítása 

A pontkapcsolásokat alapvetően három elv szerint lehet csoportosítani: 

• a felhasznált mérések típusa (irány-, távmérés, illetve irány és távmérés), 

• az egyszerre számítható új pontok száma, 

• a meghatározott új pontok dimenziószáma. 

Jelen modulban csak az egy darab új pont számítását biztosító pontkapcsolásokkal foglalkozunk a vetületi síkon, 

így a fenti felsorolás első szempontja (a felhasznált mérések típusa) szerinti csoportosításban ismertetjük a 

pontkapcsolásokat. A meghatározásokat tehát a szerint csoportosítjuk, hogy milyen méréseket használunk fel. A 

mérést végezhetjük adott ponton az új pontok felé, ezt a mérést előre mérésnek (külső irány) is nevezzük. Ha 

a mérést az új ponton mérjük adott pont felé, akkor hátra mérésről (belső irány) beszélünk. A meghatározás 

első csoportját azok a pontkapcsolások adják, melyeknél csak iránymérést végzünk. Ezek lehetnek: 

Előmetszés: ekkor két adott ponton végzünk iránymérést és mérünk az új pontra is. Ennek két változata van. Az 

egyik, amikor a két adott ponton mérjük a szomszédos adott pontra menő irány és az új pontra menő irány 

közötti két szöget, ezt belsőszöges előmetszésnek nevezzük. A másik, amikor a két adott ponton tájékozó 

irányokat mérünk, és mérjük az új pontra is az irányértéket. A két adott ponton elvégezzük az álláspont 

tájékozását, és levezetjük az új pontra a tájékozott irányértéket. Ezt nevezzük tájékozott irányértékkel végzett 

előmetszésnek. 

Oldalmetszés: az egyik adott ponton tájékozó irányokat mérünk és mérünk az új pontra is, a másik mérést az új 

ponton végezzük, itt mérünk vissza az ismert pontra és mérünk egy újabb adott pontra is. 

Hátrametszés: csak az új ponton végzünk iránymérést három adott pontra. Ez csak egy ponton kívánja meg a 

mérést. 

Távolságméréssel pontkapcsolást ívmetszéssel végezhetünk. Ekkor két adott pontra mérünk távolságot az új 

pontról. A távolságokat mérhetjük az adott pontokról is. 

A pontkapcsolások egy újabb változata, amikor csak az új ponton végzünk mérést két adott pontra, az egyikre 

irányt és távolságot mérünk, a másikra csak irányt. Ezt nevezzük szabad álláspontnak is, vagy a pont 

geometriáját tekintve nevezzük a külpont speciális esetének is, mert a mérési eredmények azonosak a külpontnál 

ismertetekkel. Szokásos elnevezése még ennek a pontkapcsolásnak az ív-oldalmetszés. 

4.2. 6.4.2 Előmetszés 

Belsőszöges előmetszésnél mérési eredményeink az ABP háromszög (6-7. ábra) A és B ismert pontoknál levő 

belső szögei. A számítás lépései: 
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6-7. ábra Belsőszöges előmetszés (Csepregi, 2009.) 

• A második geodéziai főfeladattal számítjuk a  irányszöget, illetve a  távolságot. 

• Irányszögátvitellel számítjuk a  irányszöget. 

• Szinusztétellel számítjuk a  távolságot. 

• Végül az első geodéziai főfeladattal számítjuk a P pont koordinátáit. 

A számítás – és csak a számítás- ellenőrzésére a P pont meghatározását elvégezhetjük a B pontról is. A számítás 

egyértelműségéhez a körüljárási irányt valamilyen módon rögzítenünk kell. 

A legkedvezőbb alakzatot akkor kapjuk, ha a külső irányok  metszési szöge ~90°. Az egyértelmű 

meghatározás feltétele a körüljárási irány rögzítése. 

Az előmetszés elvégezhető akkor is, ha a két alappont nem látható össze. Ilyenkor segít az irányszöges 

előmetszés. (6-8. ábra). 

 
6-8. ábra Irányszöges előmetszés (Csepregi, 2009.) 
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Ebben az esetben a két alapponton elvégezzük az iránymérésünk tájékozását, majd számítjuk az új pontra menő 

 illetve a  tájékozott irányértékeket. Ezek, illetve a  irányszögekből számíthatjuk az ABP 

háromszög A és B csúcspontjánál levő belső szögeit, így visszavezettük a feladatot belsőszöges előmetszésre. 

4.3. 6.4.3 Hátrametszés 

Hátrametszésnél az ismeretlen P pontról három ismert pontra mért belső irányból számítható két független szög 

 segítségével számítjuk ki az új pont koordinátáit (6-9. ábra). 

 
6-9. ábra Hátrametszés (Csepregi, 2009.) 

A hátrametszés megoldására számtalan megoldás született az adott kor „számítás-automatizálási” szintjének 

megfelelően. A modulban egy eljárást, a Collins-féle megoldást ismertetjük. 

 
6-10. ábra Hátrametszés Collins-féle megoldása (Csepregi, 2009.) 

A megoldás menete a következő: rajzoljunk egy segédkört az új pont, valamint az A, illetve a B pont köré. 

Rajzoljuk meg a P, illetve a K pontra illeszkedő egyenest, ami a segédkört a C pontban metszi. Az ábrából 

látható, hogy az ABC háromszög A, illetve B pontjánál levő belső szögei a P ponton mért  szögekkel 

egyeznek meg (az egyazon íven nyugvó kerületi szögek egyenlősége alapján). Így az ABC háromszögben a C 

pont belsőszöges előmetszéssel számítható. A C pont ismeretében számítani tudjuk a  irányszöget, ami 
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nyilvánvalóan megegyezik a irányszöggel. A 6-10. ábrán *-al jelölt szög számítható a  és a  

irányszögek különbségeként. Ezzel a ACP háromszög adott, így szinusztétellel számítható a CP oldal hossza. 

A feladatot megoldottuk, hiszen a P pont az első geodéziai feladattal számítható a C segédpontból. 

A számítás ellenőrzésére ad lehetőséget, ha a P pont ismeretében rendre számítjuk a  ,  ,  

irányszögeket. Ezek megfelelően képzett különbségei a számítás élességén belül meg kell egyeznie a mért  

szögekkel. 

A feladatnak matematikai értelemben nincs megoldása, ha a P új pont rajta van a három adott pontra rajzolt 

körön. Ezt a kört veszélyes körnek is nevezzük, megjegyezzük, hogy a geodéziai gyakorlatban a P pont 

helyének megválasztásánál nem csupán magát a körívet, de annak környezetét is kerülni kell. Erre azért van 

szükség, mert a veszélyes kör környezetében a szükségszerűen meglevő mérési hibák, és az alappontok 

kerethibáinak a P pont koordinátáira gyakorolt hatása „felnagyítódik”. 

A terepi méréseknél a P új pont helyének megválasztásakor célszerű a 6-11. ábrán sraffozott területeket 

felhasználni. 

 
6-11. ábra Hátrametszésre alkalmas területek (Csepregi, 2009.) 

Hátrametszésnél a hibaterjedés szempontjából az ideális geometriát akkor kapjuk, ha az új ponton mért belső 

irányok hossza közel azonos, illetve az általunk bezárt szög ~120°. 

4.4. 6.4.4 Oldalmetszés 

Oldalmetszésnél a P új pont koordinátáinak meghatározásához belső és külső irányokat egyaránt felhasználunk. 

A gyakorlatban előforduló többféle alapesetből az irányszöges oldalmetszéssel foglalkozunk (6-12. ábra). 

 
6-12. ábra Irányszöges oldalmetszés (Csepregi, 2009.) 



 A vízszintes mérések alapműveletei  

 12  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ebben az esetben mérési eredményünk az A pontról az új P pontra menő irány tájékozott irányértéke  , 

valamint az új ponton mért  szög. Könnyű belátni, hogy a  irányszög-átvitellel a feladatot 

visszavezettük irányszöges előmetszésre. 

Ebből belátható, hogy az oldalmetszés pontosság szempontjából kedvezőtlenebb, mint az előmetszés. Ez azzal 

magyarázható, hogy a 6-12. ábrán B pontról számított tájékozott irányérték „gyengébb”, mintha a közvetlen 

tájékozással vezettük volna le. Az oldalmetszés esetén is legkedvezőbb, ha a két irány metszőszöge közel 90˚, 

valamint ha az oda-vissza mért irány hosszabb, mint a lemetsző irány. 

4.5. 6.4.5 Ív-oldalmetszés 

Ív oldalmetszésnél a 6-13. ábrán látható  szögön kívül a P pont A ponttól való távolságát mértük meg. 

Geometriából ismerjük, hogy csak akkor van egyértelmű megoldása a feladatnak, ha az ismert szög a 

nagyobbik oldallal szemben fekszik. 

 
6-13. ábra Ív-oldalmetszés (Csepregi, 2009.) 

A mért  oldallal szemközti szög szinusztétellel számítható. Ennek ismeretében számítható az szög. 

Irányszögátvitellel meghatározhatjuk a  irányszöget. A feladatot így az első geodéziai alapfeladatra 

vezettük vissza. A feladat egyértelmű megoldásának feltétele a körüljárási irány ismerete. 

4.6. 6.4.6 Ívmetszés 

Ívmetszésnél az új pont távolságát mérjük meg két adott alapponttól (6-14. ábra). 

 
6-14. ábra Ívmetszés (Csepregi, 2009.) 

A feladat megoldása érdekében koszinusztétellel számítjuk a ABP háromszög egyik pl. az ábrán  -val jelölt 

belső szögét. Irányszög-átvitellel meghatározhatjuk a  irányszöget. A feladatot így az első geodéziai 

alapfeladatra vezettük vissza. A feladat egyértelmű megoldásának feltétele a körüljárási irány ismerete. 
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5. 6.5 Összefoglalás 

Ez a modul a geodéziai számítások alapműveleteit tárgyalja. Ezek közül is elsősorban a tájékozással, a 

külpontos mérések központosításának módszereivel, a külpont koordinátáinak számításával, valamint a 

különféle pontkapcsolások számításával foglalkoztunk. 

Mint a legtöbb geodéziai számítási eljárás, ezek is kivétel nélkül könnyen algoritmizálhatóak. Az itt tárgyalt 

eljárások mélyebb megértéséhez javasoljuk az ismertetett algoritmusokon alapuló saját alkalmazás fejlesztését. 

Önellenőrző kérdések: 

• Ismertesse a külpontos mérések központosításának lépéseit. 

• Mit nevezünk tájékozásnak? 

• Ismertesse az előmetszés számítási lépéseit!  

• Mutassa be a hátrametszés számításnak megismert algoritmusát! 

• Mi a különbség az oldalmetszés és az ív-oldalmetszés között? 

• Ismertesse az ívmetszés számításának menetét! 
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