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Kivonat 

Ez a modul bemutatja, hogyan lehet mérési eredmények pontossági mérőszámainak ismeretében a mérési 

eredmények lineáris és nem lineáris függvényeinek pontossági mérőszámait meghatározni. A modulban 

megtalálható a hibaterjedés mátrixos megoldása is. 

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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5. fejezet - Hibaterjedési feladatok 

1. 5.1 A feladat megfogalmazása 

1. Egy távolságot 3 részben, 3 különböző mérőeszközzel, elektrooptikai távmérővel, optikai távmérővel és 

mérőszalaggal mérünk meg. Adottak az d1, d2, d3 mérési eredmények és p1, p2, p3 súlyaik, valamint a 

súlyegység középhibája μ0. 

Meghatározandók:  

 

1. Trigonometriai magasságméréssel az A műszerálláspontból meghatározzuk a B pont abszolút magasságát 

(HB). A meghatározás során mérjük a ferde távolságot (df) , a magassági szöget (α), a műszermagasságot (h), 

a jelmagasságot (l) és ismerjük az A pont abszolút (tengerszint feletti) magasságát (HA). 

 

Felírandó a számítás megoldó-képlete, meghatározandó a B pont magassága (HB), a meghatározott magasság 

középhibája és súlya ! 

1. Az ábrán a Δy és a Δx közvetett mérési eredmények a dAC távolság és a δAC irányszög nem lineáris függvényei. 

Adottak dAC  és δAC  mérési eredmények, valamint és  középhibáik. 
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Meghatározandók mátrixos formában a koordinátakülönbségek és középhibái! 

Leadandók különálló borítólapba foglalva: 

• A feladatkiírás és a kiinduló adatok (feladatlapba foglalva), 

• Számítások listája a részeredményekkel együtt 

A feladatot az EXCEL használata nélkül, manuálisan, zsebkalkulátorral kell megoldani, s a felhasznált 

képletekkel és tájékoztató szöveges információkkal együtt – különálló borítólapba foglalva - kézzel írott, vagy 

Microsoft Word formátumban kell leadni. 

2. 5.2 A feladatban szereplő fogalmak 

2.1. 5.2.1 A hibaterjedés törvénye1 

Ha egy mérési eredményt más, közvetlenül mért mennyiségek függvényében számítunk (közvetett mérés), úgy a 

közvetlen mérési eredmények alapján meghatározhatjuk ezek függvényének (a közvetett mérési eredménynek) 

eloszlását, ill. eloszlási paramétereit (a függvény középértékét és középhibáját, a matematikai statisztika nyelvén 

várható értékét és szórását). A szórás ismeretében függvény súlya is számítható. 

A közvetett mérési eredmény középhibájának és súlyának meghatározását a közvetlen mérési eredmények 

középhibáinak és súlyainak ismeretében a hibaterjedés törvényének nevezzük. 

Általános formában legyen az x, y, .... , z mérési eredményekhez tartozó u közvetett mérési eredmény a 

következő: 

. 

A mérési eredmények függetlenségének feltételezésével az u közvetett mérési eredmény (a függvényérték) 

középhibájának négyzete a 

 

alakban írható fel, ahol  a közvetlen mérési eredmények középhibái, az a, b, .... , c 

együtthatók pedig az u függvény x, y, ... , z szerinti elsőrendű parciális deriváltjai 

                                                           
1 A modulban előforduló – de itt nem definiált (mint pld. a súlyegység középhibája) - alapfogalmak a Geoinformatikai Kar honlapjáról 
letölthető „Kiegyenlítő számítások” jegyzetben megtalálhatók (ld. Irodalom). 



 Hibaterjedési feladatok  

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 ;  ; ...... ;  

Ha függvény lineáris, azaz 

 

alakú, az elsőrendű parciális deriváltak rendre az a, b, ... , c együtthatók. 

Az együtthatók a = b = ..... = c és a középhibák μx = μy = ..... = μz = μ  egyenlősége, vagyis egyenlő súlyú 

mérési eredmények esetén 

 , 

vagy 

. 

A függvényérték középhiba-képletének mindkét oldalát osszuk el a súlyegység középhibájával,  - tel: 

 . 

A súly definíciója szerint a függvényérték súlya: 

 , 

ahonnan, a = b =... c = 1 és egyenlő súlyú mérési eredmények esetén adódik: 

. 

2.2. 5.2.2 A hibaterjedés törvénye mátrixos alakban 

Ha egyidejűleg nem egy, hanem több közvetett mérési eredményt számítunk a közvetlen mérési eredmények 

függvényében, úgy a függvényértékek középhiba-négyzeteire (varianciáira) felírható egyenleteket célszerűbb 

összefoglalni mátrixos formában. A mátrixos felírásmód, természetesen, egyetlen függvény esetén is 

alkalmazható. A mátrixos felírásmód előnye még, hogy nem kell feltételeznünk a közvetlen mérési eredmények 

függetlenségét, mivel a függőséget jellemző kovarianciák a mátrixos összefüggésekben szerepeltethetők. 

2.2.1. 5.2.2.1 A hibaterjedés törvénye mátrixos alakban egy függvényre 

Láttuk, hogy tetszőleges számú  mérési eredmény lineáris, vagy linearizált 

 

függvényére a hibaterjedés törvénye 
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alakú, azzal a feltételezéssel, hogy a mérési eredmények korrelálatlanok. Az összefüggés mind lineáris, mind 

nem lineáris függvényekre igaz, azzal a különbséggel, hogy nem lineáris esetben az a, b, ...., c együtthatók a 

függvény argumentumai (a mérési eredmények) szerinti elsőrendű parciális deriváltak. Az előbbi képlettel 

megadott egyetlen függvény varianciája egyszerűbben írható fel a 

 

ún. kvadratikus alakban. A kvadratikus alakban kijelölt vektor-mátrix szorzás eredménye skalár. A képletet 

kifejtve, írhatjuk: 

, 

ahol 

 

az  oszlopvektor transzponáltja, 

 

pedig az x, y, ..., z független mérési eredmények (átlós, diagonális) kovariancia-mátrixa, főátlójában a mérési 

eredmények varianciáival. Ha a mérési eredmények nem függetlenek és ismerjük az egyes mérési eredmények 

függőségét jellemző kovarianciákat, az u függvény varianciájára felírt képlet ez esetben is érvényes. 

2.2.2. 5.2.2.2 A hibaterjedés törvénye mátrixos alakban több függvényre 

Ha most az n számú x, y, ... , z ( ) független mérési eredményre nem egy, hanem m számú 

(lineáris, vagy linearizált) 

 (mátrixos alakban ) 

függvényt írunk fel, úgy a hibaterjedés eddig egyetlen függvényre felírt törvénye mátrixos alakban a 

következőképpen módosul: 

. 
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Az összefoglaló mátrixos felírásmód lehetővé teszi a szórásnégyzetek és a kovarianciák egyidejű számítását. 

A fenti összefüggésben 

, , 

, . 

A  diagonális négyzetes mátrix a főátlójában az ui függvényértékek középhiba-négyzeteit, a főátlón kívül 

az ui függvényértékek közötti kovarianciákat tartalmazza. 

2.3. 5.2.3 Számpéldák 

1. feladat 

 

A távolságmérés eredményei és súlyai: 

Elektrooptikai távmérővel: d1 = 253,653 m;  

Optikai távmérővel: d2 = 120,820 m;  

Mérőszalaggal: d3 = 175,12 m;  

A méréseket függetlennek tekintjük. 

A súlyegység középhibája:  (dimenzió nélküli) 

Megoldás: 

A távolság:  

A mérési eredmények középhibái: 
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A távolság középhibája:  

A távolság súlya:  

Végeredmény:  

1. feladat 

A feladat megoldásához ismerni kell az első derivált fogalmát! 

 

Mérési eredmények és középhibáik: 

 

A méréseket függetlennek tekintjük. 

A B pont tengerszint feletti magassága:  

A HB középhibájának négyzete: 

 

 

Eredmények: 
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A HB tengerszint feletti magasság súlya: 

 

Végeredmény a középhibával: 

 

1. feladat 

A feladat megoldásához ismerni kell az első derivált és az alapvető mátrixműveletek (szorzás) fogalmát! 

 

Mérési eredmények és középhibáik: 

dAC = 1523,35 m, , 

,  

A méréseket függetlennek tekintjük. 

A koordinátakülönbségek: 

 

 

A varianciák: 
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, 

. 

A képletekben ρ”=206265”, az egy radián ”-ben kifejezett értéke. 

Az együtthatók: 

, 

. 

A fenti eredményre jutunk a mátrixokkal megadott képlet segítségével is. 

A koordinátakülönbségek kovariancia mátrixa: 

. 

A képletben: 

, 

, 

. 

A mátrix szorzás elvégzése: 
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A koordinátakülönbségek kovariancia mátrixa: 

. 

A kovariancia mátrix szimmetrikus, diagonális elemei a koordináta-különbségek középhiba-négyzetei, az 

átlón kívüli elemei pedig a kovarianciák. 

A középhibák: 

 és . 

Irodalomjegyzék 

Bácsatyai László: Kiegyenlítő számítások, elektronikus jegyzet pdf formátumban, NYME Geoinformatikai Kar, 

Székesfehérvár, 


