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7. Digitális térképezés, georeferálás, 
vektorizálás

• Digitális térkép
– Fogalma
– Jellemzői

• Georeferálás
• Vektorizálás



Digitális térképezés, georeferálás, vektorizálás 
Előadás



Digitális térkép

• Nem csak egyszerűen a térkép tartalmának 
számítógéppel kezelhető, digitális leírása. 

• Nincs szükség szelvényekre bontásra, valós 
méretűek az elemei, pontos illeszkedésekkel, 
topológiával rendelkezik, gyakran rétegeket, 
objektumokat használ.



Digitális térkép létrehozása

• Elsődleges adatnyerési eljárások
– Mérésekből (GPS)
– Meglévő jegyzőkönyvekből

Elsődleges adatnyerési eljárásokkal általában vektoros adatokat állítunk elő. 

• Másodlagos forrásból 
– Digitalizálással, majd automatikus vagy kézi 

vektorizálással 
Másodlagos eljárásoknál georeferálás, vektorizálás esetén szintén vektortérképet 
kapunk. Amennyiben a másodlagos adatnyerést
(szkennelést) georeferálás után nem követi vektorizálás, digitális
rasztertérkép az eredmény.



Vektorizálás

• Előfeldolgozás
• Vektorizálás

– Területek vektorizálása
– Vonalszerű objektumok vektorizálása
– Objektumok vektorizálása

• Utófeldolgozás



Adatminőség ellenőrzése

• Adatok érvényességét leginkább befolyásoló 
tényezők:
– adatok eredete
– geometriai pontosság
– attribútum adatok pontossága
– attribútum adatok konzisztenciája
– topológiai konzisztencia
– adatok teljessége, aktualitása



Georeferencia

• Georeferenciának nevezzük a raszterkép 
elhelyezési adatait a geodéziai 
koordinátarendszerben. 

• Megoldás szokásos módjai:
– World fájl
– Header (GeoTiff, GeoJP2…)



Header

• Bizonyos képformátumok a georeferencia-
információkat a képfájl fejlécében raktározzák: 
– ERDAS IMAGINE, 
– bsq, 
– bil, 
– bip, 
– GeoTIFF
– grid



Word file

• Georeferencia információt külön szövegfájlban 
tárolják. 

• A world fájl egy affin transzformáció hat paraméterét 
tartalmazza, mely a képkoordinátarendszer és a 
világkoordinátarendszer között teremt kapcsolatot

• A képek raszteres adatként tárolódnak, ahol a kép minden 
cellája sor- és oszlopszámmal rendelkezik 

• A world fájl nevének meg kell egyeznie a képfájllal és 
azonos könyvtárban kell lennie



WORLD Fájl készítése

• Ingyenes szoftverrel
– GEOREGARCVIEW

• Megadjuk az ismert elhelyezkedésű 1, 2 vagy 3 pont 
koordinátáit

• Professzionális szoftverrel
– ArcInfo

• Koordináták megadása
• Grafikus megadás lehetősége
• Ellenőrzési lehetőségek
• Választható módszerek

http://frankl.comdesign.at/Geo/Georeg.html

http://frankl.comdesign.at/Geo/Georeg.html


Georeferálás két referenciapont 
segítségével



Georeferálás két referenciapont 
segítségével II.

• JPGW fájl tartalma egy affin transzformáció hat paramétere, 
mely a képkoordinátarendszer és a világkoordinátarendszer 
közötti kapcsolatot teremti meg

0,00000947142857 - x irányú méretarány szorzó
0,00000000000000 - forgatás
0,00000000000000 - forgatás
-0,00005023943662 - y irányú méretarány szorzó negatív előjellel
46,51721644285715 - eltolás, a bal felső pixel 
17,68516371830986 - eltolás, a bal felső pixel 



Grafikus georeferálás

• Referálandó és a referált kép betöltése
• Kontrollpontok létrehozása
• Transzformáció kiválasztása
• Módosítások mentése

– Segédfájlok létrehozása
– Új raszter létrehozása



Grafikus georeferálás II.  



Grafikus georeferálás III.

• Négy grafikus kontrollpont segítségével
– Polinomiális (1)



Földi, félautomatikus térképező 
eljárások

• Automatikus, félautomatikus GPS térképezés
– 10m környéki alap GPS-pontosság megfelelő lehet 

turistatérképek készítéséhez, geocaching 
térképezéshez

– GPS-eszközeink segítségével földrajzi koordinátával 
láthatjuk el elkészített fényképeink minden pixelét 



Digitális térképezés, georeferálás, 
vektorizálás 

Előadás összefoglalása

• Digitalizálás
(Vektorizálás)

• Georeferálás
• Megjelenítés



Előadás ellenőrző kérdései

I. Határozza  meg a keszthelyi Festetics Kastély WGS84 koordinátáit 3 
tizedes pontossággal!
Használhat tetszőleges térképszervert (pl:Googlemaps, Georgikon 
Térképszerver).

http://googlemaps.com

http://map.georgikon.hu

http://googlemaps.com/
http://map.georgikon.hu/


Előadás ellenőrző kérdései

II. Határozza meg a keszthelyi Festetics Kastély EOV koordinátáit!
Használhat tetszőleges térképszervert (pl: Georgikon Térképszerver).



Előadás ellenőrző kérdései

III. Határozza  meg a keszthelyi Festetics Kastély EOV koordinátáit az 
előzőekben meghatározott WGS84 koordinátákból, majd hasonlítsa 
össze az előző feladatban konvertált értékkel!
Használhat tetszőleges konverziós lehetőséget (pl:FÖMI EHT).

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

http://gnssnet.hu/letolt3.php


Előadás ellenőrző kérdései

IV. Digitalizáljon lapolvasó segítségével egy tetszőleges térképlapot, majd 
georeferálja három referenciaponttal a GEOREGARCVIEW szoftver 
segítségével!
A szükséges koordinátákat térképszerverekről (pl: Googlemaps) 
szerezhetjük be.



Előadás ellenőrző kérdései

V. Digitalizáljon lapolvasó segítségével egy újabb, az előzővel átfedésben 
lévő térképlapot, majd georeferálja három referenciaponttal a 
GEOREGARCVIEW szoftver segítségével! Nyissa meg az előző feladat 
georeferált állományával együtt ArcExplorer JEE (vagy más) 
megjelenítővel és ellenőrizze a pontosságot!
A szükséges koordinátákat térképszerverekről (pl: Googlemaps) 
szerezhetjük be.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

3D modellek alkalmazása

• Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János
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