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5. Vetületi rendszerek, konverzió

• Vetület, dátum
• Geoid, geoidunduláció
• Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV)
• Transzformáció
• Alappontok, alapponti rendszerek



Vetületi rendszerek, konverzió
Előadás



Vetületek csoportosítása

• Képfelület alakja szerint
– Hengervetület
– Kúpvetület
– Síkvetület
– Egyéb vetület

• A képfelület tengelye szerint
– Poláris (normális)
– Transzverzális (egyenlítői)

– Ferde (nem merőleges eltérés) 

• A kép- és az alapfelület kontaktusa szerint
– Érintő
– Süllyesztett (metsző)



Fontosabb vetületi rendszerek

• Vetületnélküli rendszerek
• Kettős vetítésű magyarországi rendszerek
• Sztereografikus vetületi rendszerek (BUDAPESTI, MAROSVÁSÁRHELYI)
• Ferdetengelyű szögtartó hengervetület 
• Gömb érintő elhelyezésű ferdetengelyű szögtartó hengervetületei (HÉR, HKR, HDR) 
• Gömb ferdetengelyű redukált szögtartó hengervetülete (EOV)
• Gauss-Krüger vetület forgási ellipszoid egyenlítői elhelyezésű, érintő, szögtartó 

hengervetülete
• UTM (Universal Transverse Mercator) vetület ellipszoid egyenlítői elhelyezésű 

redukált, szögtartó hengervetülete
• GEOREF (World Geographic Reference System) földrajzi fokhálózatra épül, vetületi 

rendszerektől független 



Fontosabb ellipszoidok

Referencia ellipszoidok a Földfelszín egy területét közelítik
• Az ellipszoid középpontja a Föld középpontja,
• A forgástengely a Föld forgástengelye.

– Paraméterek
• Nagytengely (egyenlítői sugár)
• Lapultság (összefüggés az egyenlítői és a sarki sugár között)

Amennyiben az ellipszoid középpontját addig mozgatjuk, míg a legkisebb hibával illeszkedik 
a vizsgált területhez, a geodéziai dátumot kapjuk
– Bessel (sztereografikus)
– Kraszovszkij (Gauss-Krüger)
– Hayford (UTM)
– WGS-84 (GPS), 
– IUGG-67 (EOV) 



Vetületek 

• Geographic Projection
• WGS 1984 Datum



Vetületek II. 

• Ortographic Projection
• SPHERE Datum



Vetületek III. 

• Eckert IV. Projection
• WGS 1984 Datum



Geoidunduláció



Geoidunduláció II.

• GPS  mérés: ellipszoid  feletti  magasság
• Tengerszint feletti magasság:  figyelembe kell venni a 

geoidundulációt
• A geoidunduláció a Föld fizikai alakját jellemző, a Föld nehézségi 

erőterének egy kiválasztott szintfelülete  (geoid)  és  a  Föld  
alakját  geometriailag  helyettesítő  forgási  ellipszoid  közötti 
távolság,   a   pont   ellipszoidi   normálisán   mérve.   

h  =  H  +  N
h    a  pont  ellipszoid  feletti  magassága
H    a  pont  tengerszint  feletti  magassága
N  a pontban lévő geoidunduláció értéke



Geoid adatbázis

• Geoid
– Óceánok és tengerek felszíne, ha kicsi csatornákon 

összekötnénk a szárazföld alatt (Listing 1873)
– A geoid formája függ a gravitációtól és a 

centrifugális gyorsulástól 
– A geoidhoz leginkább hasonlító szabályos, 

matematikailag leírható test az ellipszoid



Egységes Országos Vetület

• Az EOV kettős vetítésű, szögtartó, ferdetengelyű, metsző hengervetületi rendszer 
• Alapfelülete az  IUGG/1967 ellipszoid . A vetítés kettős az IUGG/1967 ellipszoidról a 

Gauss gömbre, majd onnan  a  süllyesztett  (metsző)  hengerre  történik  a  vetítés.  
• Az  ország  területe  egyetlen hengervetületre   képződik   le.   A   metszőkörön   

belül   hosszrövidülés,   a   körön   kívül hossznövekedés   figyelhető meg.  
• A  kezdőkoordinátákat 200km-rel délre és 650km-rel   nyugatra helyezték. Így az Y 

koordináták kisebbek, az X koordináták 
pedig mindig nagyobbak 400-nál, tehát jól megkülönböztethetők.



EOTR szelvényezés 

• Magyarország területét 85 db 48000x32000m-es 100000-es 
szelvény fedi le .

• A 32 szelvény északnyugati EOV koordinátája például 
(480000;160000). 

• 32-es szelvény 431
– M 1:100 000 32  
– M 1:  50 000 32 – 4  
– M 1:  25 000 32 – 4 – 3 
– M 1:  10 000 32 – 4 – 3 - 1  



Egységes Országos Magassági Alaphálózat 
(EOMA)

• Magyarország   első   szintezését   1873-1913   között   adriai   
alapszinthez   végezték.   
– Nadap  főalappont  magassága  173,8385  m.  

• A  II.világháború  után  használt  balti alapszint 
– Nadap  főalappont  magassága 173,1638, amely 0,6747 m-rel alacsonyabb. 



Transzformáció

• ETRS89 (OGPSH) pontok átszámítása EOV 
rendszerbe és vissza

• Transzformációhoz felhasznált pontok 
kiválasztása automatikus

• OGPSH és EOV rendszerek közös pontjai alapján 
lokális transzformáció

• Magyarország területén 8 közös ponttal
• Pontosított Geoid unduláció adatokkal



Transzformáció II.

http://www.gnssnet.hu/letolt3.php

Etrs89-Eov-Hivatalos-Hely-Térbeli-Transzformáció

http://www.gnssnet.hu/letolt3.php


Alappontok

• Magassági Alappontok Adatbázisa
• Vízszintes alappontok Adatbázisa
• OGPS Alappontok adatbázisa

• Országos GPS Hálózat pontjai

http://www.sgo.fomi.hu/images/bigmap.gif

http://www.sgo.fomi.hu/images/bigmap.gif


Vetületi rendszerek, konverzió
Előadás összefoglalása

• Vetület, dátum
• Geoid, geoidunduláció
• Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV)
• Transzformáció, EEHHTT
• Alappontok, alapponti rendszerek



Előadás ellenőrző kérdései

I. Állapítsa meg az EHT szoftver (vagy egyéb eszköz) segítségével a 
geoid-unduláció értékét a Parlamentnél!



Előadás ellenőrző kérdései

II. Mely OGPSH pontokat használja az EEHHTT transzformáció, ha a 
Kékestetőre alakalmazzuk?



Előadás ellenőrző kérdései

III. Melyek a 32-444 számú,  1:10000 méretarányú EOV szelvény északi, 
déli, keleti és nyugati szomszédai?



Előadás ellenőrző kérdései

IV. Mekkora a magasságkülönbség a Georgikon Bázisállomás és a 
Nagykanizsai GNSSnet bázisállomás között ?

http://gnssnet.hu

http://gnss.georgikon.hu

http://gnssnet.hu/
http://gnss.georgikon.hu/


Előadás ellenőrző kérdései

V. Számítsa ki a Kaposvári és Nagykanizsai GNSSnet bázisállomás térbeli 
távolságát OGPSH koordinátáik alapján!

d=((x1-x2)2+(y1-y2)2+(z1-z2)2)0,5



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

GIS elemzés

• Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János
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