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TÉRKÉPÉSZET ALAPJAI, TEMATIKUS TÉRKÉPEZÉS
A térképészet, mint a bennünket körülvev világ vizualizációjának egy speciális ága általánosságban az adatok speciális
grafikus formában történ megjelenítésének fogható fel. A vizualizáció kényelmes és hatékony mód összetett információk
bemutatására. A számok és táblázatok sokaságát általában nehéz megérteni alapos tanulmányozás nélkül.
A térkép azonban a kommunikáció hasznos közegeként szolgál, térbeli kapcsolatokat közvetít a szemlél felé, továbbá a
fizikai valóság egyfajta elvonatkoztatása és modellje is egyben. Kommunikációs médiumkénti hatékonyságát er teljesen
befolyásolja a térbeli adatok természete, az ábrázolás formája és szerkezete, a megjelenítés célja, a szemlél tapasztalata
és a tér és id beli kontextus, amelyben a térképet szemléljük. Az állandóan felmerül , térképtervezést kísér kérdések a
következ kre vonatkoznak:
a) a térkép céljára: Miért kerül az információ térképként bemutatásra?
b) a térkép közönségére: Kik használják a térképet?
c) a térkép témájára: Milyen információkat kell közölnie a térképnek?
d) a térkép szerkezetére: Hogyan közölhet az információ a térképen?
Egy térkép elkészítése összetett feladat és a térképkészít nek tisztában kell lennie a térkép céljával, különben az eredmény
sikertelen lesz. Figyelnie kell a megfontolt összeállításra, a feldolgozásra és a különböz adatok általánosítására, valamint
ezek érthet , funkcionális ábrázolására is. Legtöbb esetben a választás azonban kompromisszum eredménye, mivel nem
szokatlan, hogy néhány kit zött céllal mindenképpen ütközik. A tervezéssel kapcsolatos döntések az intuitív és a
racionális választás kombinációját tartalmazzák.
A térképkészít nek a környezet összetettségének köszönhet en számos lehetséges megoldás létezik a térképkészítésre,
ami egyben lassíthatja is az „ideális térkép” létrehozásának folyamatát. Bizonyos elveket követni kell, de minden térkép
egyedi és megfelel döntéseket igényel. Bár néhány tervezési és szimbolizálási elv következetesen érvényes, a különböz
célok különböz stratégiákat igényelnek.
A térkép közvetít ként szolgál a szemlél és a készít , az adatok, a hardver, a szoftver, valamint a grafikai felhasználói
interfész (Graphical User Interface - GUI) kiegészít k megjelenítési rendszere között.
Az információk vizualizációja segíti a megértést. Egyrészr l segíthet felfedni olyan térbeli mintákat, amelyek „rejtettek” a
statisztikában, el segítve így az elemezhet séget, másrészr l támogathatja a megértést, amikor például olyan
közönségnek kell bemutatni tudományos eredményeket, amelyik nem jártas a témában.
Egy felhasználói interfész azonban többre is képes, mint egyszer statikus térképek létrehozására. Egy számítógépes
alkalmazás interaktív is lehet, és a felhasználónak választási lista is rendelkezésére állhat, amelyb l számos alternatíva
kiválasztható. Az adatok megjelenítésének interaktív és vonzó képessége nagyon hasznos az információkon különböz
perspektívák elvégzésére a felhasználói szemszögb l.
Az a kérdés, hogy „milyen a jó térkép?“ ugyanúgy értelmetlen, mint azt kérdezni, hogy mennyire értette meg a közönség
a térképet, emiatt a térképet készít a grafikus kommunikáció alapelveivel küzd.
Általánosságban a képekkel, fényképekkel, grafikával stb. történ kommunikáció sokkal gyorsabb, mint bármilyen írott
vagy mondott szó. Mindazonáltal egy térkép célja és tartalma ugyanolyan könnyen félreérthet , mint a szavak esetében.
Bár lehet, hogy nem bölcs összehasonlítani a kartográfiát a nyelvvel, alapvet en mindkét koncepció olyan elemeken
alapul, amelyek a megértést szolgálják. A nyelv bet ket, nyelvtant, mondattant stb. tartalmaz, míg a kartográfia alapjai
egy térkép megszerkesztésekor a koordináták, a vizuális változók, a szimbólumok, és így tovább. Minden térkép
rendelkezik két alapvet résszel, a lokációkkal és az attribútumokkal.

A térkép, mint az emberek közötti kommunikáció egyik leghatékonyabb eszköze
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Az objektumok a térben koordinátákkal határozhatók meg. A lokációhoz min ségi vagy mennyiségi attribútumok
kapcsolhatók. E földrajzi elemek között mindenféle kapcsolat azonosítható és származtatható, - helyszínek közötti,
attribútumok közötti, valamint attribútumok és helyszínek közötti kapcsolatok - a térképek tehát a térbeli analízis
hatékony eszközei.
Minden földrajzi térkép kicsinyítés. Mivel a térképeket a valóságnál kisebbre rajzolják, szelektívnek és általánosabbnak
kell lenniük. Az általánosítás a térkép célja és léptéke szerinti szelekcióra, egyszer sítésre, továbbá a részletesség
szimbolizálására is vonatkozik. Az általánosítás célja, hogy meg rizze a földrajzi modellt illetve, hogy hangsúlyozza a
tematikus információkat. A kartográfus további feladata a térkép használatának megfelel információk kisz rése és a
jellemz k jelekké alakítása. A f bb részekre való koncentrálás felgyorsítja a szemlél számára azoknak a folyamatoknak a
megértését, amelyek térben játszódnak le.
A kommunikációs folyamat akkor kezd dik, amikor a kartográfus az adatokat az információ-közvetítés céljából szemléli.
Az általánosítás folyamatával a térképész er sen befolyásolja a megjelen adatokat a térképen. Ez számos hibaforrást
jelenthet. Például a térképész rosszul értelmezheti az eredeti információkat vagy hibákat véthet a térképkészítésben az
információk megjelenítésekor. További hiba lehet, hogy a térkép szemlél je rosszul olvassa ki az információkat a
térképr l vagy rossz következtetéseket von le a helyes adatokról. A kartográfus a szemlél t direkt is vezetheti „rossz”
értelmezéshez. A térképkészítés alapjainak ismerete azt is tartalmazza, hogy „hogyan lehet valótlant állítani térképekkel”.
A következ kben bemutatandó „térinformatika” er ssége, mint olyan adatbázis, amely térbeli és attribútum adatokat is
tartalmaz, a térbeli elemzésben rejlik. Így manapság az elemzés és az adatbázis kezelés a térinformatika f funkciói, míg a
térképészeti funkcionalitás gyakran elég korlátozott.
A térinformatika térkép szerkezetéhez hasonlítva az asztali térképészeti szoftverek sokkal kifinomultabbaknak t nnek.
Rengeteg eszközt és lehet séget nyújtanak a térkép-tervezéshez. A legtöbb csomag sok karaktert és szimbólumkönyvtárat, valamint clipart szimbólumokat tartalmaz. Az asztali térképészeti szoftverek lehet vé teszik a felhasználó
számára, hogy a szöveget az egérrel a megfelel helyre mozgassa és még át is méretezheti. Azonban az asztali
térképészeti szoftverek csak a grafikáról szólnak. Nincs lehet ség térbeli elemzésre és adatmanipulálásra!
Tematikus térképezés
A térképkészítés egyik leggyakoribb célja a földrajzi objektumok sajátos szempont szerinti bemutatása. A klasszifikáció a
tulajdonságok mérését, besorolását és csoportosítását jelenti azok jellemz i és értékei szerint. A klasszifikáció kísérlet a
tulajdonságok tipizálására, ennek során felcseréljük a valódi tulajdonságot egy általánosabb tulajdonsággal. Azok a
tulajdonságok, amelyek végül ugyanabba a kategóriába kerülnek, sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint a különböz
kategóriába tartozók. Ugyanez fordítva is igaz, a különböz kategóriákba tartozó tereppontoknak eléggé különböz nek
kell lenniük ahhoz, hogy a különböz ség nyilvánvaló legyen.

Tematikus térkép – Magyarország talajai
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A numerikus osztályok száma kritikus a közölt információ szempontjából. Kutatások szerint az emberek maximum hét
osztályt képesek kezelni, hogy egy pillantásra megértsék a térkép témáját.
Az osztályok kiválasztása a térkép céljának és maguknak az adatok tulajdonságainak a függvénye. A névleges adatokat
vagy a tudományág (azaz talajtípusok, éghajlati övek) vagy egyéni megítélés alapján kategorizálják. A számadatok
osztályozása is hasonlóan történik, de eredményként sorba rendezett kategóriák születnek (azaz meleg, enyhe, hideg). A
metrikus skálák mennyiségi adatokhoz köthet k, amelyek például izovonalas térképeken jelennek meg. A metrikus adatok
osztályozásának legnehezebb lépése az osztályhatárok meghatározása.
A térképek
A térképek több fajtáját ismerjük.
A nagylépték , általános referencia térképeket topográfiai térképeknek nevezzük. A topográfiai térképek célja, hogy
megmutassák a különböz tereppontok helyzetét. Céljuk, hogy egy területr l általános képet mutassanak, ahol egyetlen
tereppont sem hangsúlyosabb a másiknál.
Ezeket a térképeket referenciaként tervezésre és helyzet-meghatározásra használjuk. A topográfiai térkép földrajzi
jelenségek (városok, vizek, politikai határok, utak, és így tovább) sorát ábrázolja. Nagy figyelmet fordítanak a pontosságra
a tereppontok közötti helyzetbeli kapcsolatok tekintetében. Ezeket a térképeket gyakran közintézmények készítik.

1:10000 topográfiai térképszelvény
A már említett tematikus térképek speciális célú térképek, információk tárolására és nyújtására készültek (mi, hol,
mennyiség) illetve, hogy egy földrajzi jelenség egyéb tulajdonságait bemutassák.
A tematikus térképek általában egyetlen eloszlással vagy kapcsolattal (=téma) jellemezhet k, a többi feltüntetett
információ csak orientációs háttérként vagy keretként szolgál, hogy segítse a feltérképezett eloszlás behatárolását. Ez az
információ megadható pl.: egy topográfiai térképpel, ahol a kisebb tereppontok ki vannak törölve.
A tematikus térképekkel kifejezett adatok vagy min ségiek vagy mennyiségiek. A tematikus térképeket gyakran
használják atlaszokban, újságokban, könyvekben és így tovább.
A jöv ben a hagyományos kartográfiai alapelvek ki fognak b vülni, illetve egy új térképezési módszer válthatja azokat fel
a hozzájuk kapcsolódó feltételek mellett. Ez a számítógépes térképezés.
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A SZÁMÍTÓGÉPES TÉRKÉPEZÉS
A világ az ipari korszak után az információs korszakba lépett. Az információ a fejl dés alapja, valamint a fejl dés egyik
f terméke.
Az információk rendkívüli mennyisége miatt nagyobb hangsúlyt kapott az információkezelés. A Föld felszínén található
térbeli jelenségekre vonatkozó információk kezelése és elemzése a számítógépes térképezés alapját jelent Földrajzi
Információs Rendszer (Geographic Information Systems – GIS - Térinformatika) segítségével hatékonyan végezhet . A
térinformatika megjelenésével a „térbeli gondolkodás” egy új formája jelent meg.
Azonban a térinformatika nemcsak a térbeli információk egy adminisztrációs eszköze. Er ssége azon térbeli információk
elemzésében és közlésében rejlik, amelyek az egyszer visszakeresésen túlmutatnak. A térinformatika biztosítja a
felhasználó számára, hogy felfedezze a térbeli kapcsolatokat és folyamatokat.

GIS, mint térbeli információk adminisztrációs eszköze
A térinformatika „forradalom”, sok országban az 1980-as évek közepén kezd dött, a Rendszer egy állandóan változó
technológia, alkalmazások széles skálájára születtek megoldások, és a több milliárd dolláros ipar emberek százezreinek ad
munkát világszerte. A térinformatika egyetemek és intézmények tantervébe is bekerült világszerte. A földrajzi információ
valamint a térbeli információ a Föld felszínén található “helyekr l” szóló információ. Arról nyújt ismeretet, hogy „hol”
van valami és, hogy az adott helyen „mi” van. A „hol”-ok és a „mi”-k térinformatika kifejezésekkel a „helyzeti adatok” és
az „attribútum adatok”. A helyzeti adatok (koordináták vagy más helyzeti információk) a térbeli helyzetet adják, míg az
attribútum adatok a valós világ nem térbeli részét jelentik.
A földrajzi információ lehet nagyon részletes vagy éppen durva. Például a földrajzi információ tartalmazhat információkat
egy város minden egyes háztartásáról, vagy egy egész ország néps r ségér l. Ezekben a példákban a „földrajzi felbontás”
vagy „lépték” az, ami változik.
A földrajzi információ nem csak a ”hol”-ból és a „mi”-b l áll, hanem a „mikor”-ból is. Minden változik, de a természetes
tereptárgyak (pl.: hegyek) és bizonyos emberi eredet dolgok (pl.: települések) lassabban változnak, mint pl.: a forgalom.
A térinformatika azon képességei, amelyek az id t is beveszik az elemzésekbe, még nem elég fejlettek, csupán a fejl dés
fázisában vannak.
Tehát a földrajzi információk háromoldalúak, mert információkat tartalmaznak a természetes tereptárgyakról a helyükre
(hol) a természetükre (mi) és az id pontra (mikor) vonatkozóan.
A számítógépes térképezés információtechnológiai háttere
Az adat és információ fogalmát gyakran összekeverik, bár van köztük egy fontos különbség. Az “adatok” olyan
feljegyzések, amelyek tényeket képviselnek. Az adat nyers és feldolgozatlan formájában nem bír jelentéssel, egyszer en
mérés eredménye vagy tény. Az adatok lehetnek nyelvi kifejezések (pl.: név, kor, cím), szimbólumok (pl.: közlekedési
táblák), matematikai kifejezések (pl.: E = mc2), jelek (pl: elektromágneses hullámok) és így tovább. Így az adat
attribútumok (számbeli, alfanumerikus, képi) gy jteménye dolgokról (események, tevékenységek).
7

Az „információ“ összetett adatok jelentését jelenti. Úgy lehet tekinteni, mint az adatok olyan átalakítását, amely alkalmas
probléma-specifikus elemzésre, értékelésre és döntéshozatalra.
Kritikus kérdés vonatkozik az „adatok” és „információk” értékére és felhasználására. Bár az adatok az információ
alkotóelemei, nem minden adat tartalmaz hasznos információt. Ha az adatok nem helyesen kerültek begy jtésre és nem
megfelel en rendezettek, akkor inkább terhet, mintsem el nyt jelentenek a felhasználó számára. Egy személy vagy
alkalmazás számára fontos adatok gyakran haszontalanok egy másik személy vagy alkalmazás számára. Hogy a földrajzi
információk térinformatikában használhatóvá váljanak, a földrajzi információkat digitálissá kell alakítani.
Ennek érdekében olyan ábécé szerint kell kódolni a földrajzi információkat, amely csak két karaktert használ (0 vagy 1),
amelyeket “bit”-eknek neveznek (a Binary digIT rövid alakja) és amelyek a legkisebb egységek a feldolgozás során. A
biteket nyolcasával csoportosítják és bájtoknak nevezik ket. A bájtok egész számok tárolására alkalmasak 0-tól 255-ig
(28). Az egész számok nem rendelkeznek tizedesekkel. A 255-t l nagyobb egész értékek számítógépben való tárolására
egynél több bájt szükséges.
A tizedesekkel rendelkez számokat „valós” vagy „lebeg pontos” adatoknak nevezik. Minden szám két részben tárolódik.
Például az 55.479-es szám a következ képpen tárolódik: 554795 (ez a rész a mantissza) és (ez a kitev ). A kitev a tíz
hatványa (vagy a kett hatványa a bináris rendszerekben) amivel a mantisszát kell megszorozni.
A számítógépek kettes számrendszert használnak a számok tárolására. A kettes számrendszerben az 10számok azt a
számot jelölik, amely a következ képp épül fel: x 2² + 0 x 2¹ + 1x 2°, ahol 2² = 4, 2¹ = és 2° = 1, tehát a szám 4 + = 5. 1t l 10-ig a kettes számrendszerbeli számok a következ k: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010.
A számítástechnikában két másik számrendszer is használatos: a nyolcas és a tizenhatos. Az ASCII kódrendszer az adatbájtok használatának egy másik fontos alkalmazása. A rövidítés a következ szavak kezd bet ib l áll össze: American
Standard Code for Information Interchange.
A billenty zeten minden bet nek és számnak egyedi kódja van. Hét bitet használnak 127 kódszámra, amelyek a
billenty khöz vannak rendelve (a kis és nagybet knek külön kódja van). A 127 alap ASCII kód kiegészíthet a nyolcadik
bit használatával, ami így összesen 255 kódot eredményez. Ezek az extra kódok nem angol karaktereket, hanem
matematikai szimbólumokat és grafikai karaktereket tartalmaznak. Egy 16 bites nemzetközi karakterkészlet kanji és kínai
karaktereket is tartalmaz. A szöveges adatok, amiket „karakterláncoknak” neveznek, ASCII karakterekként tárolódnak.
Az ASCII kódolás fontos szabvány az adatátvitelben, mivel a legtöbb térinformatika olyan export lehet ségeket kínál,
amely ASCII fájlokat produkál. Ez rendkívül fontos, mert a „valódi” adatcsere-szabványok még mindig hiányoznak.
Emiatt a felhasználó nagymértékben függ a szoftver képességeit l (azaz a fájltípus támogatástól).
A térinformatika számára fontos digitális adatforrások lehetnek pl. táblázatok, szkennelt/digitalizált térképek, légi
felvételek, m holdképek, digitális orthofotók és digitális magassági modellek - amelyek mindegyike digitálisan kódolva
bitek és bájtok formájában lelhet fel.
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TÉRINFORMATIKAI ALAPOK
Térinformatika meghatározása, alapfogalmai
Tucatnyi definíció létezik a „Geographic Information Systems“-re vonatkozóan, amelyek mindegyike más szempontból
vagy tudományágból alakult ki.
Általánosságban két csoportra oszthatók: a technológiai szempontúak és az intézményi/szervezeti szempontúak. Az
el bbire példa Burrough (1986) definíciója, aki a térinformatikáról a következ ket mondja: „hatékony eszközök halmaza
a valós világból származó térbeli adatok igény szerinti gy jtésére, tárolására és el hívására, átalakítására és
megjelenítésére.” A szervezeti szempontra vonatkozóan Cowen (1988) a példa, aki a térinformatikát így definiálja: “Egy
döntéstámogató rendszer, amely magába foglalja a térben vonatkoztatott adatok interakcióját egy problémamegoldó
környezetben”. Valójában, mindkét szempont indokolt, mivel egy térinformatika (legalább) mindkét szándéknak
megfelel.
A következ fejezetekben Burrough és Aronoff definíciói kerülnek alkalmazásra. A középpontban a térinformatika négy
alapfunkciója áll:
1.
2.
3.
4.

adatbevitel (térbeli koncepciók, adatmodellek, stb.),
adattárolás és visszakeresés (adatbázis kezelés),
elemzés (adatok manipulációja, vizsgálata és meger sítése)
és kimenet (megjelenítés és termékgenerálás).

Itt jegyezzük meg, hogy a „térinformatika“ rövidítés az Amerikai Egyesült Államokban a „Geographic Information
Systems“-t jelenti, míg az Egyesült Királyságban és Kanadában a „Geographical Information Systems“-t.
A „földrajzi” kifejezés azért használt, mert a térinformatika „földrajzi” (térbeli) jellegzetességekkel foglalkozik, ahogy
azt már említettük a „Földrajzi információ”-kkal foglalkozó oldalon. Ezek a valódi tereppontok a Földön referálhatók
vagy egy meghatározott helyhez köthet k. A jelenségek természete különböz , mivel a valós világban is különbségek
vannak - fizikai (pl.: eleváció), kulturális (pl.: m veltség) vagy gazdasági (pl.: export) és így tovább.
Az „Információ“ azt a nagy mennyiség adatot jelenti, amelyet egy térinformatikai rendszeren belül általában kezelnek.
Minden valós jelenségnek megvan az adott jellemz je vagy leíró attribútuma. Azonban a térinformatika f feladata az
információ olyan elrendezése, hogy „új” ismeret és információ jöjjön létre. A térinformatika ezen el nye sok
hagyományos és innovatív feladat újszer elvégzéséhez vezetett, lehet vé téve különböz megközelítések alkalmazását a
problémák megoldása során.
A „rendszer” fogalma különböz kontextusokban használt. El ször is a térinformatika egy rendszer-megközelítést
alkalmaz, ahol az összetett részek összetev kké alakulnak a könnyebb érthet ség és kezelhet ség kedvéért - de egy
egységes egészet alkotva. Másodsorban, a számítógép rendszerek elengedhetetlenek a növekv adatmennyiség tárolásakor
és manipulációjakor, a komplex térbeli algoritmusok kezelésekor és a különböz lépték , projekciójú és formátumú
adatok integrációjakor. Manapság a számítógépes programok percek és órák alatt képesek végrehajtani az olyan
feladatokat, amelyek korábban napokat vagy heteket vettek igénybe. Egy térinformatika infrastruktúra legfontosabb része
a felhasználó. Minden felhasználó/szervezet olyan térinformatikát igényel, amelyik meghatározott funkciókat helyez a
középpontba. S t, a térinformatika technológia egy szervezeten belül kevés értéket képvisel, ha nincsenek olyan emberek,
akik tudják, hogy hogyan kell alkalmazni a valós problémák esetén.
Az adatok a térinformatika alkalmazások alapjai. Minden térinformatika rendszernek képesnek kell lennie különböz
formátumú adatok fogadására, nem csak az adott térinformatika saját formátumának kezelésére. A földrajzi adatok házon
belül is összegy jthet k a szokásos specifikációknak és igényeknek megfelel en összeállítva, vagy alkalmanként
megvásárolhatók egy kereskedelmi adatszolgáltatótól.
A térinformatika csak akkor m ködik hatékonyan, ha megfelel en került integrálásra a teljes üzleti stratégiába és
megfelel en m ködtetik. A szükséges hardver és szoftver beruházásokon túl a személyzet (újra-)képzése is fontos az új
technológia alkalmazása miatt.
A térinformatika futtatásához szoftver szükséges. A térinformatika szoftver biztosítja azokat a funkciókat és eszközöket,
amelyek a földrajzi információk tárolásához, elemzéséhez és kijelzéséhez szükségesek.
A hardver az a számítógép rendszer, amelyen a térinformatika m ködik. A térinformatika hardver olyan, mint bármilyen
más számítógép hardver néhány extra kiegészít vel (pl.: high-end grafika). Manapság a térinformatika szoftver sok
hardvertípuson fut a centralizált számítógépszerverekt l kezdve az olyan desktop (asztali) számítógépekig, amelyek külön
állnak vagy hálózatba vannak kötve egymással.
A „lokáció“ a térinformatika adatok f aspektusa. A térinformatika térbeli adat-kezel és -elemz képessége az a
tulajdonság, amely leginkább megkülönbözteti más információs rendszerekt l. Általánosságban más információs
rendszerek nem rendelkeznek a térinformatika azon képességével, miszerint összetett elemzések elvégzésére képes térbeli
adatokon.
A térbeli információ kezelésével gyakran összefüggésbe hozott CAD rendszerek, amelyeket f leg mérnöki és építészeti
precíziós vázlatok készítésére használnak, térképek készítésére is alkalmasak. Azonban a CAD-b l eredetileg hiányoztak
a koordináta-rendszerek, nem volt megfelel a térkép-projekciókhoz. A CAD rendszerek adatbázisokhoz sem
kapcsolódtak, ami a térinformatika alapvet sajátsága. Bárki, aki megkísérel térképeket elemezni, hamar rájön, hogy a
CAD rendszerek a megjelenítésre kiválóak, azonban hiányoznak bel lük a térinformatika elemzési képességei, mert nem
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arra tervezték ket, hogy nem térbeli attribútumokat kezeljenek. Azonban a f különbség az, hogy a CAD térkép/rajz
központú, míg a térinformatika térbeli tereptárgyakat képvisel teljes sematikus gazdagságukban.
Képfeldolgozó rendszereket fejlesztettek ki a digitális képek manipulálására és megjelenítésére. Azonban a képfeldolgozó
rendszerek nem kezelik jól a térbeli objektumokat és a térbeli kapcsolatokat. Továbbá a nem térbeli attribútum adatok
kezelése kevésbé jól fejlett.
Végül, a térinformatika sokkal több, mint egy adatbázis kezel rendszer (DBMS), ami hagyományos értelemben nem
kezel térbeli objektumokat, bár a DBMS-ek jelenleg gyorsan fejl dnek, hogy képessé válnak arra, hogy teljesen
kielégítsék a térinformatika tárolási igényeit. A térinformatika multidiszciplináris. Nem pusztán egy földrajzi eszköz,
hanem több tudományághoz tartozik és számos tudomány használja. Hasznos és fontos sok üzleti vállalkozás és sok
közigazgatási hivatal számára is.
A térinformatika helye a tudományok rendszerében
A térinformatika legfontosabb részét az olyan tudományágak adják, mint a földrajz, a geodézia és a kartográfia, amelyek
térbeli adatokkal történ munka során használatosak. Más olyan diszciplínák is érintettek a térinformatikában,
természetesen a vonatkozó alkalmazási perspektívából, mint az erdészet, a biológia, a geológia, a tájtervezés, az
archeológia vagy a vadgazdálkodás. Mindegyik hasznát veszi a térbeli információk szervezésének és a Földön található
természetes jelenségek kivizsgálásának. A térinformatika potenciális felhasználóinak száma majdnem korlátlan, és a
felhasználók típusa és száma is gyors ütemben növekszik.
Sok tudományág - ide értve a földrajzot, a geodéziát, a kartográfiát, a geológiát, az épít mérnöki tudományokat, a
tájtervezést, a hidrológiát, az elektrotechnikát, a rendszermérnöki tudományokat, az informatikát, a
rendszertudományokat, a statisztikát, az irányítástudományokat, az üzleti- és államigazgatást, az erdészetet és a
földhasználat tervezést - járult hozzá a térinformatika koncepciók, technológiák és alkalmazások alapjaihoz.
Földrajzi információs technológiák áttekintése
A térinformatika különböz tudományok ismeretére épül, ami interdiszciplinárissá teszi. A földrajzi információs
technológiák olyan technológiák, amelyek földrajzi információk gy jtésére és az azokkal való foglalkozásra szolgálnak.
Ezekr l a technológiákról kés bb részletesen is lesz szó! A f bb típusok a Global Positioning System (GPS - földrajzi
helymeghatározó rendszer), a földmérés (Surveying) a távérzékelés (Remote Sensing), a számítógépes grafika (Computer
Graphics) és a DBMS (adatbázis-kezelés).
A GPS rendszer egy a Föld körül kering m holdak rendszere, amelyek pontosan id zített jeleket küldenek. Ezek a jelek
lehet vé teszik a Föld felszínén adott pozíciók közvetlen mérését és a különböz helyekhez történ navigációt. A helyzeti
információk szélességi/hosszúsági fokokban vagy más szabványos referencia-rendszerekben vannak kifejezve. A
rendszerr l más fejezetek részletesen írnak.

A GPS rendszer
A térinformatika egy másik fontos „rokona” a már említett DBMS, ami adatbázis-kezel rendszert jelenti. A DBMS-ek
számítógép-rendszerek és bármilyen digitális adat kezelésére alkalmasak. A DBMS-ek minden fajta adat kezelésére és
tárolására specializáltak, beleértve a földrajzi adatokat is. Adatok tárolására és visszakeresésére optimalizálták ket. Egy
DBMS valamely formája található bármilyen térinformatikában, és sok kereskedelmi térinformatika kifejezetten egy
bizonyos DBMS-hez kapcsolódik.
A távérzékelés olyan a felszínr l kapott információkra támaszkodik, amelyet repül gépek vagy a Föld körül kering
m holdak fogtak. A mód, amellyel a légi vagy a m holdkép hozzájárul az elemzéshez attól függ, hogy milyen a
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részletessége és, hogy az elektromágneses spektrum mely tartományáról készült a kép. A GPS-re és a távérzékelésre
vonatkozó további információkért nézzük meg a következ fejezeteket.

Távérzékelt 3 dimenziós m holdkép

Az 1960-as évekt l a rendszerek és a potenciális felhasználók száma és típusa, a technikai képzés típusa és a
koncepcionális oktatás elképeszt ütemben növekedett. Valójában a G-I-S bet k a földrajzi információs tudományt is
jelentik - annak a felismerését, hogy ez a tudományág már túl van az olyan technikák és eszközök készletén, amelyek egy
tudományos vizsgálathoz szükségesek. A térinformatika tudomány fejlett területe a térbeli információ-gazdálkodásnak és
az alapkutatási eredmények minden szektorára fókuszál.
Sok országban intézmények alakultak, amelyek a térinformatika különböz aspektusaival foglalkoznak. Eközben sok
egyetemen a térinformatika oktatás a tanterv részét képezi. Számos térinformatika folyóirat létezik, sok kereskedelmi
beállítottságú, de néhány pusztán tudományos anyagok publikálásával foglalkozik. Sok konferencia témája a
térinformatika azoknak az igényeivel tör dve, akik a térinformatikával dolgoznak az egyetemen, a kormányban és az
üzleti életben.
A térinformatika tudományág az összes olyan területr l származó kutatást felölel, amely a térinformatika tudomány
interdiszciplináris jellegét tükrözi. Ide tartozik a kognitív tudomány, az informatika, a m szaki tudományok, a földrajz, a
matematika, a filozófia, a pszichológia, a társadalomtudomány és a statisztika.
A földrajzban sok újítás a digitális információ-feldolgozás kapcsán a 1950-es évek végén, az 1960-as években és a 1970es évek végén kezd dött. A technológia korai szakaszában ennek használata csak szakemberek egy kis csoportjára
korlátozódott. A térinformatika oktatása még korlátozottabb volt, pusztán néhány kiválasztott egyetemen folyt, amelyek
ezen rendszerek lehet ségeinek tudatában voltak.
A térinformatika fejl dését olyan különálló területek ösztönözték, mint az erdészet, a védelem, a kataszter, a közm és a
regionális tervezés. A „térinformatika” egyik els alkalmazása egy tudományág-függ adatleltár létrehozása volt. Mivel
minden ág különböz háttérrel rendelkezik, és az igények is különböznek, a szoftver funkcionalitása, amelyet a
térinformatika eleinte használt, szintén különböz volt. Statisztikai elemz -csomagoktól kezdve számítógéppel segített
tervez csomagokig terjedt. A funkcionalitás is bekerült a rendszerbe, és ezen csoportok mindegyike elkezdte a szoftverét
„térinformatikai csomagnak” nevezni.
Történeti áttekintés
Az 1980-as években a számítógépes hardver fejl dése, különösen a feldolgozás sebessége és az adattárolás terén,
katalizálta a térbeli adatok kezelésére szolgáló szoftver fejl dését. A grafikus kijelz k növekv képességei is fontos
szerepet töltöttek be ebben a fejl désben.
Az 1990-es évek els felében sok információs technológia er ssége és gyengesége volt nyilvánvaló, és a kutatók
elkezdtek közösen dolgozni. Azonban a teljes integráció a tudományok területén még távol van. A modern térinformatika
akkor jelent meg, amikor a számítógépek teljesítménye megn tt, használatuk könny vé vált, ugyanakkor hozzáférhet vé
is váltak.
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Ez alatt a térinformatika kiforrott fontos szerepek kiszolgálására sok tudományág, kormányszervezet és kereskedelmi
vállalkozás számára. Azonban a térinformatika technológia még mindig átalakulóban van a kutatási felhasználásból egy
olyan állapotba, amely az általános felhasználónak szól. A felhasználói közösség lassan észreveszi a térinformatika
el nyeit a térinformatika-re és az egyszer számítógépes térképkészítésre és térbeli adatbázis kezelésre vonatkozóan.
Manapság a multimédia befolyásolja a térinformatika vizualizációs eszközeit. Valójában a térinformatika egyre fejlettebb
id -függ szimulációkat nyújt. Ezek a szimulációk biztosítják a kutatók számára, hogy a vizsgálatok tárgyát úgy tekintsék
meg, ahogy valójában még sosem látták. A nem tudományos el nyt is sokszor a térbeli problémák ilyen jelleg
reprezentációja adja. Különösen az oktatásban és a képzésben játszik a multimédia egyre növekv szerepet.
A megosztott adatok beszerzése még mindig problémás. Ennek oka a nem megfelel nemzeti és nemzetközi
infrastruktúra. Az adatcsere-szabványok még a fejlesztés/kivitelezés stádiumában vannak.
A térinformatika nagyon dinamikus és az alakuló technológiák (pl.: objektum orientált struktúrák) újabb lehet ségeket
nyújthatnak az adat-kezelésben és a költségcsökkentésben. Azon alkalmazások száma, amelyekhez a térinformatikát
jelenleg használják, sokkal kevesebb, mint az a jöv ben várható. Mint minden technológia esetén ez a jöv csak akkor
létezik, ha a felhasználó javát szolgálja. Ezért a térinformatikának a „tömegek” felé kell mozdulnia. Egy lehetséges jöv a
következ képp nézhet ki:
A felhasználói interfészek intuitívabbak lesznek, a használat könnyebbé válik és a háttérben a térinformatika dolgozik,
„csendben téve a dolgát” - a felhasználó számára „észrevétlenül”.
Ehhez napjainkban er sen köt dik az Internethez való kapcsolódás fejl dése. A térinformatika az Interneten, a World
Wide Web-en, és a magán Intraneteken - amit Web-térinformatikának neveznek – azzal a lehet séggel rendelkezik, hogy
a térinformatika alkalmazások elérhet k a felhasználó böngész jéb l anélkül, hogy a térinformatika szoftver
megvásárlása szükséges lenne. A Web-térinformatika lehet vé teszi a térinformatika hozzáadását üzleti, kormányzati és
oktatási alkalmazások széles skálájához. (Sok fejlesztés folyik a Web-térinformatika és a kapcsolódó térkép-szerver
alkalmazások terén az interaktív kartográfia érdekében.)

Internet alapú térinformatikai alkalmazás
A javított adat-infrastruktúra elérhet vé teszi a nagy nyilvánosságnak az egész világon a megosztott földrajzi
információkat. Azonban a titoktartás kritikussá fog válni a térinformatika számára, mivel az alkalmazás kiterjed kritikus
alkalmazásokra is. Az adatok birtoklása kritikus marad a térinformatikára nézve, kényes egyensúllyal a nyilvános és a
privát térinformatika adatok és szoftver között. A különböz területeken dolgozó szakemberek egyre inkább ráébrednek a
térinformatika technológia alkalmazásának el nyeire a saját, egyedi térbeli problémáik megoldása kapcsán. Felismerik,
hogy a térinformatika segíti ket a döntések megtalálásában, mert a hiányosságok felderíthet ek, és egy problémára
különböz megoldási alternatívák állíthatók fel. A térinformatika alkalmazási területei például a mez gazdaság, az
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erdészet, az olaj- és gázipar, a közszolgálati alkalmazások, az ingatlan- és közm ipar. Némelyikük kés bb a fejezet során
megvitatásra kerül.
A térinformatikai alapjai
A térinformatika el nyei kapcsolatban vannak azon képességeivel, miszerint képes különböz forrású adatok
integrálására, ezek egy adatbázisban való kezelésére, az adatbázison elemzések elvégzésére, valamint az eredmények
kidolgozott formában történ megjelenítésére, hogy azok másokkal is ismertethet k legyenek, méghozzá hatékonyan.
A problémák, amelyeket a térinformatika képes megoldani, kapcsolatban vannak a
•
•
•
•
•
•

helyzettel (hol?),
az azonosítással (mi van ott?),
a trendekkel (mi változott azóta?),
az optimális útvonallal (melyik a legjobb út?),
a mintákkal (milyen kapcsolatok vannak?) és
a modellekkel (mi van, ha ...?).

Az, hogy ezek az elemzések hogyan készülnek, a következ fejezetekben kerül részletesen bemutatásra. A térinformatika
egyik fontos értéke a különböz adattípusok és források integrálása. Így a térinformatika ideális technológia a komplex
térbeli jelenségekkel való munka során, mivel integrálni tudja az olyan adathalmazokat, amelyek földi felmérésekb l,
távérzékelésb l, adatbázisokból és papírtérképekr l származnak.

Példák térbeli adatforrásokra
Minden térinformatika m velet egy adatbázison történik! Ezáltal a térinformatika képességei a kézi módszerek
képességein túlmutatnak, mert egyrészr l támogatja a földrajzi elemzés olyan tradicionális formáit, mint a térképi
analízis, másrészr l pedig az új elemzési és modellezési típusokat. Így a térinformatika egy olyan tudomány/eszköz,
amely számos technológiát köt össze egy egységes egésszé, és amely több mint a részek összessége.
A térinformatika, mint integráló technológia fontossága az eredetét tekintve is nyilvánvaló. Amint azt már említettük, a
térinformatika fejl dése sok különböz társadalomtudományos és természettudományos területeken létrejött újításokra
támaszkodik.
Sajnálatos módon a térbeli adatintegráció együtt jár annak a problémájával, hogy különböz felbontású és pontosságú
adatokkal és adatmodellekkel kell foglalkozni. Másodsorban, a specifikus szoftver termékek gyakran vagy a raszteres
vagy a vektoros adatokra fektetnek hangsúlyt, és sokszor csak egy bizonyos adattípust támogatnak. Emiatt mindenfajta
adat integrálása a térinformatikában még mindig távol áll a tökéletest l. A térinformatika azon er ssége, hogy
döntéstámogató eszköz, gyakran korlátozódik vizuális képességeire. Igaz, hogy a megoldások olyan grafikus formákban
történ prezentációja, mint a szimuláció vagy a térkép, felgyorsítja a megértés folyamatát. Azonban az egész elemzési
folyamat során döntéseket kell hozni.
A döntéshozatalban a következ fázisok különíthet k el:
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1.
2.
3.

Az els fázis (megfigyelési fázis) a környezettel kapcsolatos olyan kutatást vagy megfigyelést tartalmaz, amely
döntést igényel. Ez emberi szakértelmet és el tanulmányokat kíván pl.: politikusok vagy mások meggy zése
érdekében, hogy az egész tanulmányt anyagilag támogassák.
A második fázis (tervezési fázis) a megfigyelési fázisban azonosított probléma lehetséges alternatíváinak
kitalálásával, fejlesztésével és elemzésével foglalkozik. Ez szükségessé teszi a térinformatika ismeretek jól
megalapozott ismeretét, hogy a probléma számos alternatív megközelítésének megítélése lehet vé váljon.
Az utolsó fázis (választási fázis) egy bizonyos döntési alternatíva kiválasztása a lehetségesek közül. A választás
könny is lehet, ha minden szükséges értékelési kritérium bekerült az elemzésbe, és az egyik alternatíva a
legjobbnak t nik. Mindazonáltal van néhány olyan releváns kritérium, amely számokkal nem fejezhet ki, pl.:
politikai szándékok. Sajnos az ilyen környezetben lév döntéseket gyakran veszi körül bizonytalanság és
ellentmondás.
A térinformatika felhasználói

A térinformatikára, mint „érvel eszközre” is lehet tekinteni, ami felfedi az el nyöket és hátrányokat és így egy adott
döntéshez vezet. Ilyen módon a térbeli döntés megtalálása egy strukturált folyamat a tényt l a döntésig, amelyet gyakran
nagyban segít a térinformatika. A természeti er forrásokat kiaknázó cégek - különösen a fakitermel k - az els k voltak a
magánszférában, amelyek a térinformatikával kezdtek kísérletezni. El ször k alkalmazták a térinformatikát f ként a
területük leltározására, azaz, hogy nyomon kövessék azt, milyen fa n és hol.
A tipikus kiskereskedelemi szférával szemben az erd nem rendelkezik utcákkal és címekkel. Ehelyett a területeket
általában földi megfigyeléssel határozzák meg, bár egyre nagyobb mértékben távérzékelésen keresztül és GPS
segítségével.
Mivel a térinformatika fejl dött, az erdészettel foglalkozó cégek az egyszer leltározáson túlhaladtak. Eközben a
térinformatikát erd irtásnál és stratégiai hosszú távú tervezésnél is alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a térinformatikát
hívják segítségül annak meghatározására, hogy mely területeken érdemes fát kitermelni, melyek a fakitermelési
m veletek környez ökoszisztémára gyakorolt hosszú távú hatásai, az utak helyének meghatározására, a favágás és
eltávolítás módszereinek meghatározására, hogy azok megfeleljenek a környezetvédelmi el írásoknak, valamint az
erd t z okozta veszélyek monitorozására.
A közm cégek (gáz, telefon, elektromos áram, víz, kábel TV) fogyasztók százezreivel rendelkeznek, akik egy hálózatra
csatlakoznak. A hálózat azonosítja a komponensek összekapcsolhatóságát beleértve kábelek, huzalok, csövek, kapcsolók,
póznák stb. kilométereinek ezreit.

Térinformatika közm alkalmazására
Az err l a hálózatról szóló információk számos térképen találhatók meg. A térképen olyan más információk is lehetnek,
mint az utcák középvonalai, szolgáltatási címek, útkeresztez dések, különböz közigazgatási határok (város, megye stb.)
és természetes földrajzi jellegzetességek. A tipikus hálózaton túl néhány szolgáltatás karbantartási és szolgáltatási
adatokat is tárol a térképeken. Az ilyen információkkal történ hatékony munka, amelyek gyakran nem teljesek és
pontatlanok (pl.: átírási hibák), nehéz.
Azonban a szolgáltató cégek naponta több száz hibabejelentést kapnak és a (gyors) válasz létfontosságú a megfelel
szolgáltatás hatékony karbantartásában.
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Így ezeknek a cégeknek nyilván kell tartaniuk a tevékenységeket, pontos információkkal kell rendelkezniük arról, hogy
mi hol van, a jegyz könyveket frissíteniük kell, a csoportoknak napi munkát kell adniuk, és mások számára is
biztosítaniuk kell az információkat. Így nem meglep , hogy a térinformatikát manapság minden üzleti folyamatban,
dokumentáció-nyilvántartásban és kezelési rendszerekben alkalmazzák a szolgáltató vállalatok.
Az állami és a helyi közigazgatás „fogyasztók” és térbeli információk hatalmas mennyiségével foglalkozik. Ezen
információk majdnem mindegyike valamilyen módon egy olyan földrajzi elemhez köt dik, mint a cím, a parcella vagy az
irányítószám.
Az egyik legf bb funkció, amelyet a helyi közigazgatás szolgál ki, a város infrastruktúrájának fejlesztése és karbantartása.
A munkában érintett osztályoknak döntéseket és elemzéseket kell végezniük pl.: a tervezés és zónákra osztás, a gazdasági
fejlesztés, az építési engedélyek és vizsgálatok, az újrahasznosítások és a közm vek esetén.
Gyakori térinformatika feladat olyan területek keresése, amelyekre a létez földhasználatban bekövetkezett változtatások
hatással lesznek. Például egy közigazgatási hivatal térinformatikát használhat minden olyan parcella meghatározására,
amelyek egy új bevásárlóközpont építésekor érintve lesznek.
Ami még fontosabb, a térinformatika technológia megkönnyíti az adatmegosztást az osztályok között, és így az
önkormányzat egy vállalkozásként m ködhet. Gyakran az egyik ügynökség vagy osztály által összegy jtött adatok
nagyon hasznosnak bizonyulhatnak mások számára is. A digitális kataszteri térképek alaptérképként használhatók víz-,
elektromos áram-, gáz- szolgáltatás vagy más közm vek esetén. A kiskereskedelem els sorban helyi üzlet. A legtöbb
kiskeresked helyi „kereskedelmi területekkel” rendelkezik, ahonnan a vásárlók többségét szerzik. A kereskedelmi
területek aszerint kerülnek meghatározásra, hogy hol laknak és dolgoznak a fogyasztók.
A térinformatika hatékony eszköz a kereskedelmi területek azonosítására és kialakítására, valamint postázások és
promóció (reklám) elvégzésére is. A térinformatika segíthet a kiskeresked knek abban, hogy jobban átlássák a
kereskedelmi területüket és, hogy hatékonyabban kommunikáljanak a vásárlóikkal. A fogyasztók irányítószám vagy cím
szerinti helymeghatározásával (geokódolás) a kiskeresked k a térinformatikát olyan szomszédos területek vagy más
területek meghatározására használhatják, ahonnan a fogyasztók kikerülnek, valamint a fogyasztói vásárlási minták és
preferenciák elemzésére. Ugyanezek az adatok alkalmasak célzott promóciók készítésére is. A néhány irodával vagy
üzlettel rendelkez cégek számára a térinformatika biztosítja azt, hogy könnyen összehasonlíthassák az üzletek
teljesítményét.
A térinformatika külön el ny a koncessziós cégek számára. Minden alkalommal, amikor egy koncessziós cég egy új
területet javasol, meg kell vizsgálni, hogy a javasolt terület nincs-e egy másik koncesszió-védett területen. Új üzletek
helyzetének meghatározása például a következ fontos kérdéseket veti fel: mennyi és milyen jövedelm háztartás van a
javasolt új üzlet körüli 20 km-es területen vagy a javasolt üzlet elveszi-e a forgalmat egy 20 km-re lév üzlett l?
A biztosítási üzlet ingatlan- és veszteség-szektora hatalmas összegeket fordít a természeti katasztrófák által okozott
követelések kielégítésére. Így olyan eszközök szükségesek, amelyek segíthetnek a gyengén biztosított kötvények
költségeinek csökkentésében.

Üzleti felhasználás - Geomarketing
Például kockázatelemzések futtatásával a biztosítási cégek meghatározhatják, hogy mely területek vannak kitéve
árvizeknek vagy földrengéseknek. Továbbá, a térinformatika segítségével kiszámítható az el forduló kár mértéke,
megbecsülhet az anyagi veszteség, az infrastrukturális kár és az, hogy mely az árvíz által egyébként nem érintett
területek lehetnek érintve a szolgáltatások kimaradása miatt. Az ilyen kockázatelemzés topográfiai adatokat, valamint az
épületek helyzeti és konstrukciós információit igényli.
Azonban a kockázatelemzés nem a térinformatika egyetlen alkalmazása a biztosítási iparban. A demográfiai,
kriminológiai, természeti kockázati, epidemiológiai és tulajdoni adatok integrálásával a térinformatika a célmarketing, az
értékesítési terület tervezése és a teljesítmény, valamint az árelemzés során is alkalmazható. A valós világ rendkívül
összetett. Ahhoz, hogy a valós világ jelenségei megfelel en kerüljenek megjelenítésre, a térinformatikával való munkában
érintetteknek tisztában kell lenniük ezzel a komplexitással és ennek veszélyeivel.
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Térinformatikai rendszermodellek
A térinformatika közvetlenül nem alkalmazható a valós világra. A valós világ jelenségeit le kell „fordítani” bináris
számjegyekre. Általánosságban, a térinformatika biztosítja a lehet ségeket az adatszerzésre, az adat kezelésre, az adat
manipulálásra és elemzésre, valamint az eredmények (karto)grafikus formában történ megjelenítésére, külön hangsúlyt
fektetve a térbeli adatok jellegzetességeinek meg rzésére és hasznosítására. A képesség a térbeli adatok egyesítésére,
kezelésére, elemzésére és a térbeli kérdések megválaszolására a földrajzi információs rendszerek megkülönböztet
sajátsága.
Azonban minden térbeli elemzést el ször a térbeli adatok kinyerése el z meg. A következ oldalak végigvezetnek minket
a valós világ digitális formátumba történ konvertálásnak egész folyamatán. Továbbá hangsúly kerül az adathalmazok
megfelel szervezésére is egy térbeli adatbázis értékének optimalizálása érdekében. A mérés és az adatszervezés
szabályait le kell fektetni a térbeli adatok maximális használhatóságának garantálására.
A valós világ modellezése folyamatának nem szabad azzal a döntéssel kezd dnie, hogy melyik szoftvert kellene
használni. Lehet, hogy ez a gyakorlat, de a modellezési folyamat nem itt kezd dik.
Egy speciális cél által vezérelve a térinformatika szakember az elvonatkoztatási folyamatot azzal kezdi, hogy a
„valóságot” saját „szemüvegén” keresztül szemléli. Mindenki egy másik „szemüveget” kedvel és így a „valóságnak”
annyi változata van, ahány szemlél . Mindazonáltal, a térinformatika szakemberek legalább ragaszkodnak a valós világ
jelenségeinek térbeli rendjéhez és kapcsolataihoz. Ezután a megfigyeléseik egyszer sítése következik, hogy azok
beleilleszkedjenek egy olyan sematikus modellbe, amely a jelenség kulcsfontosságú vonatkozásaival foglalkozik.
A valós világra vonatkozó adatok összefügg digitális adatbázisba történ definiálási és szervezési folyamata még mindig
a modellezési folyamat része. Az adatok szervezésének nincs megadott módja, inkább csak néhány lehetséges alternatív
reprezentáció létezik.
A helyes döntések meghozatala érdekében tisztában kell lenni azzal, hogy - a fent említetteken kívül - mi a különbség a
térbeli és a nem térbeli adatok között, mi a különbség a diszkrét és a folytonos adatok között, ismerni kell a mérés
léptékének jelent ségét, valamint a távolság és a lépték hatását a térbeli kapcsolatokra.
A fejezet els részében megpróbáljuk elválasztani a valós világ modellezéséhez szükséges lépéseket. Mivel a „valóság”
nem egyforma mindenki számára, olyan fogalmak kerülnek bevezetésre, mint a „percepció” és az „észlelés”.
A térinformatikában a világ absztrakt reprezentációja kialakításának leginkább felülr l lefelé irányuló folyamatnak kell
lennie - elvonatkoztatás a valós világ jelenségeit l a digitális reprezentáció felé. Mindemellett hasznos lehet egy pillantást
vetni a „dolgok mélyére”, mert minden egyes adatszervezési megközelítés különböz korlátokkal rendelkezik.
Ebben a fejezetben a valós világ jellegzetességeinek térbeli kapcsolata is a központba kerül. Ezeket a kapcsolatokat a
„topológia” fogalma jelenítheti meg. Végül a mértékegységekben kifejezhet (metrikus) kapcsolatok kerülnek szóba.
A térinformatika segíthet a térbeli jelenségek elemzésében, értelmezésében és megértésében, de csak akkor, ha logikus a
valós világ modellje az ezzel összefügg adatszervezés.
A következ fejezetekben gyakran el forduló kifejezés a „térbeli”. A „térbeli” egy olyan helyre utal, amit valami elfoglal
a Földön egy adott referencia rendszer szerint. A lokáció hely. Így, a térbeli adatok olyan adatok, amelyek térben
elhelyezhet k.
Ami a legfontosabb, hogy a térinformatikában minden adat határozottan térbeli. Az olyan jelenségek, amelyek
természetüknél fogva nem térbeliek (ötletek, árak, stb.) közvetlenül nem vizsgálhatók térinformatikában, hacsak nincs
mód arra, hogy egy reprezentatív térbeli jellegzetességhez lehessen ket rendelni. Például, egy ház címe térbeli
információ, míg a színe vagy az ára nem térbeli. A ház térbeli referencia rendszerbe történ helyezésével a nem térbeli
adatok a házhoz kapcsolhatók (geo-relációs megközelítés). A jobb térinformatika szakértelem felé az els lépés a térben
való gondolkodás!
A lokáció számos módon azonosítható. Egy valós világbeli tereptárgy behatárolásának egyik módja pl.: a címe. Az, ahogy
a „valóságot” látjuk és megtapasztaljuk, er sen befolyásolja, hogy mely valós világbeli tereptárgyak kerülnek észlelésre,
valamint, hogy végül ezek hogyan jelennek meg egy térinformatikában. A kérdés, hogy hogyan nézzük a „valóságot”, ha
mindenkinek saját perspektívája van?
Általánosságban a valós világ jelenségei háromféleképpen figyelhet k meg: térbeli, id beli és tematikus módon. A térbeli
mód a helyek közötti variációkkal foglalkozik, az id leges mód az id ben történ variációkkal, míg a tematikus mód
jellegzetességek variációival. A világ összes mérhet tulajdonsága ezen módok egyikébe tartozik - hely, id és téma.
A megfigyelések és a célok által vezérelve a szemlél „lefordítja” a valós világ objektumait a térinformatika-környezet
jellegzetességeire. A tereptárgyak jellemezhet k a méretükkel, alakjukkal, színükkel, mintájukkal, a mérés léptékével, a
jelent ségükkel és még sok minden mással. A valós világ jellegzetességeire vonatkozó adatok közvetlenül megmérhet k
mér eszközökkel a Földön, érzékelhet k m holdak segítségével, begy jthet k népszámlálók segítségével vagy
kinyerhet k évekkel korábban készült dokumentumokból és térképekb l. Természetesen az adatbázis objektumai nem
reprezentálhatják a valós világ teljes összetettségét, de léteznek különböz adatmodellek, a „valóság” megközelítésére.
Mindazonáltal, a jellegzetességek „lefordítása” legalább annyira függ a megfelel térinformatika szoftver elérhet ségét l,
mint amennyire a megfigyel képességeit l.
A térinformatika szakemberek térbeli környezetben dolgoznak, de különböz módon tekintenek a környezetre. A térre és
a térbeli kapcsolatokra figyelhetnek, de figyelmen kívül is hagyhatják. A valós világ jellegzetességei és azok kapcsolatai
modellezésének megkísérlésekor figyelembe kell venni az egyéni érzékelési és észlelési mintákat.
Az érzékelés az egyénr l és a világról az érzékszerveken keresztül kapott ismeretek aktív kinyerése. Minden személy a
saját egyéni, „helyi” néz pontjával rendelkezik. Ez a néz pont a fizikai és az alkalmi néz ponttól függ. A hatalmas
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mennyiség információ rákényszeríti a szemlél t arra, hogy a fontos, adott pillanatban jelentéssel bíró tulajdonságokra
koncentráljon és gyakran arra, hogy az ismer s jellegekre figyeljen.
Az érzékeléssel szorosan összefügg az észlelés. Az észlelés az ismeret tanulmányozása: az ismeretek kinyerésé, tárolásé
és visszakeresésé, a manipulációjuké és az emberek és más intelligens teremtmények által történ alkalmazásuké. Az
észlelés magába foglalja az érzetet és az érzékelést, a gondolkodást, az ábrázolást, az érvelést és a problémamegoldást, a
memóriát, a tanulást és a nyelvet. Tehát a térinformatikánál a térbeli észlelésr l beszélünk. A térbeli észlelés a világ
térbeli tulajdonságainak észlelésével foglalkozik, amihez hozzátartozik a lokáció, a méret, a távolság, az irány, az alak, a
minta, a mozgás és a kapcsolatok.
Egy személy memóriájában tárolt információ a világról mentális térképnek tekinthet . Ez az egyén saját térképe az ismert
világáról és különösen arról, hogy ez a világ hogyan helyezkedik el körülötte. A mentális térképek nem hasonlíthatók
össze egy általános kartográfiai térképpel, mert a valós világ nem „valódi” reprezentációi. Nincs állandó lépték, és a
torzítások is általánosak. Ez azt jelenti, hogy a térbeli információ nem határolható be egy meghatározott térbeli
vonatkoztatási rendszerben.
A mentális térképek felderíthet k egy tereptárgy vagy más hely irányára való rákérdezéssel, azzal, hogy megkérünk
valakit arra, hogy rajzoljon egy térképet egy területr l vagy, hogy leírja azt a területet, vagy azzal, hogy megkérünk
valakit, hogy soroljon fel annyi helynevet (pl.: államok), amennyit tud rövid id n belül.
Amikor például megkérnek valakit arra, hogy rajzolja le a Föld kontinenseit, akkor egy európai valószín leg túl fogja
becsülni Európa kiterjedését, míg egy Dél-amerikai a saját kontinensét fogja nagyobbra rajzolni. Ez azt jelzi, hogy a
mentális térképek egyéniek, valamint a csoportok között megosztottak. Ezáltal nagyon jó indikátorok az egyéni
érzékelésére és a mindennapi életbeli tevékenységi körre vonatkozóan.
A mentális térképekkel kapcsolatos vizsgálatok azt mutatják, hogy a média tudósításainak és sztereotipikus
megvitatásainak, valamint a világ minden részér l érkez helyszíni tudósításoknak jelent s befolyása van az emberek
világról történ érzékelésében. Az utazás segít a média hatásának ellensúlyozásában, és általánosságban növeli egy
személy adott területre vonatkozó érzékelését különösen, ha nyaralási úticélról van szó.
Összetettsége miatt az érzékelt világ teljesen nem jeleníthet meg egy modellben. A valós világ reprezentatív
rekonstrukciójához egy absztrakt és szelektív modellt kell kifejleszteni.
A modellezési folyamat bevezet szakasza a probléma megfogalmazása. A probléma megfogalmazásakor definiálni kell a
modell léptékét is a végs feladatra vonatkozóan. A második lépés f célja egy megállapodás a modellben megjelenítend
valós világbeli dolgokról (entitásokról), valamint azok elnevezésér l. Ez megteremti az alapot a következ lépéshez,
amely az ezen dolgok közötti kapcsolatokkal foglalkozik. Szabályokat kell hozni arra vonatkozóan, hogy ezek a dolgok
hogyan (és mennyire) állnak kölcsönhatásban. Ennek a lépésnek a során korlátok és problémák merülnek fel, mert nehéz
meghatározni, hogy a dolgok hogyan hatnak egymásra, valamint a kölcsönhatás min ségét és mennyiségét is nehéz
megmérni. A 4. lépés értékeli, hogy a modell megfelel en tükrözi-e a valós világot. Nem megfelel ség esetén az egész
folyamatot elölr l, vagy valahonnan újra kell kezdeni, így a modellezési folyamat ismétl d .
Mindazonáltal meg kell említeni, hogy a modellek építése digitális környezetben korlátozott az adott szoftver beépített
adat- és tárolási struktúrája miatt.
A modellek megkísérlik a valós világ aspektusainak és folyamatainak megjelenítését, hogy általános állításokat hozzanak
létre arról, hogy a dolgok hogyan vannak és (fognak m ködni) hogyan m ködnek. Amint az már említésre került az el z
oldalon, a modellek részekb l (változók, konstansok) és ezek manipulációjára szolgáló szabályokból állnak.
A modell, a felhasznált adat és az id modellbe vitelének mértékének megfelel en többféle csoportosítás létezik. Egy
modell a következ alaptípusokból állhat:
A „makrolépték modellek“ (pl.: globális populáció-növekedés) adatokat összesítenek és nem érvényesek „mikrolépték
modellként” személyekre (pl.: költözési minta). Ugyanakkor a makrolépték modellek lehetnek „halmozott modellek”,
amelyeket egy terület átlagértékeinek kiterjesztése jellemez. Egy halmozott modell paramétere lehet pl.: egy 20% erd t
tartalmazó terület. Ezzel szemben egy „elosztott modell” megmondja a felhasználónak, hogy pontosan hol vannak az
erd s foltok. A „magyarázó modellek” a megértést támogatják, mivel feladatuk, hogy a valós világ következményeire
vonatkozó okokat vizsgálják. Az id t is beleértve a modellek lehetnek „statikusak” vagy „dinamikusak”. Egy statikus
modell egy egyszeri pillanatot és annak állapotát írja le, míg egy dinamikus modell a modell objektumainak és
szabályainak id beli változását is tartalmazza. Ez alkalmazható el rejelzések és „mi lenne, ha…?” kérdések esetén.
A térinformatikában a modellezés ugyanúgy része az adatszervezési folyamatnak (lásd: „Térbeli adatmodellek”), mint
ahogyan része a térbeli jelenségek leírása, felfedezése és el rejelzése az analitikai folyamatának (lásd: „Térbeli elemzés”).
Általánosságban az absztrakció mechanizmusa valós világbeli jellegzetességek, folyamatok és adatok összegy jtése és
általánosítása. Például a térképek a valós világ elvonatkoztatásai és „minta” reprezentációi, amelyek kifejezetten az
általánosítást igénylik. A térképekre a valós világ modelljeiként is lehet tekinteni.
Vizsgáljuk meg, hogy a modellezési folyamat mely szakaszán történik az absztrakció. Már a modellezési folyamat els
fázisa elvonatkoztatást igényel. A „valóság” szintjén a kulcsjelenséget el kell vonatkoztatni. Ennek a jelenségnek az
összes fontos aspektusát ki kell vonni a hatalmas információ-mennyiségb l.
A következ lépés egy megfelel modell kialakítását követeli meg, amely csak azokat a tulajdonságokat tartalmazza,
amelyekr l úgy vélik, hogy fontosak a valós világbeli jelenség reprezentálásában. Ezután egy megfelel adatstruktúrát
kell találni, amely digitálisan tükrözi a rögzített adatokat. Ez diagrammok, listák és tömbök formájában jelenik meg.
Azonban az ilyen felülr l lefelé történ modellezés és absztrakció nem mindig lehetséges. Ha a felhasználónak nincs
szándékában új adatmodelleket és eszközöket alkalmazni a térbeli elemzésre, akkor az elérhet térinformatika
szoftverekre kell támaszkodnia. Ez arra kényszerítheti a felhasználót, hogy módosítsa a modellezési koncepciót és az
elérhet adatstruktúrákhoz igazítsa.
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Az, hogy a valós világ jelenségei diszkrétként vagy folytonosként kerülnek kinyerésre, nagyon fontos a további elemzés,
tárolás és térképkészítési folyamat során.

Folytonos (földfelszín) és diszkrét (vízrajz) modell együttes alkalmazására
Egy tereptárgy akkor diszkrét, ha mindig csak egy adott pontot foglal el a térben. Tehát a diszkrét adatok csak világosan
körülírt helyeken jelennek meg a Föld felszínén. Erre példa a humán populáció, az épületek, az utak, a cs vezetékek, stb.
A diszkrét objektumok minden oldalról körül vannak véve, és ezen határvonalak koordinátái világossá tehet k. Ezeknél a
határoknál az értékek hirtelen változnak.
Az olyan jelenségek, mint például a h mérséklet, az eleváció vagy a légköri nyomás, folytonosak. Azért folytonosak, mert
a Föld felszínén mindenhol megtalálhatók, és ezek a felszínen folytonosan változnak. Hogy topográfiai vagy tematikus
folytonos felületek reprezentálhatók legyenek, a diszkrét objektumoknál használt adatmodellekt l eltér eket kell
alkalmazni.
Kissé el re ugorva, össze kell kötni a diszkrét vagy a folytonos tereptárgyakat és az adatmodelleket. A vektor-modell
rendkívül hasznos diszkrét terepjellegek leírására, de kevésbé alkalmas folytonosan változó tulajdonságok ábrázolására. A
raszteres modell alakult ki folytonos jellegek modellezésére. A vektoros és a raszteres modellnek is vannak egyedi el nyei
és hátrányai, amelyek a további fejezetekben kerülnek részletes bemutatásra.
A valós világ diszkrét objektumai négy különböz típusként jeleníthet k meg: pontok, vonalak, területek és volumenek.
Összességében ezzel a négy típussal reprezentálható a legtöbb érzékelhet fizikai és kulturális jelenség, amely a
mindennapi életben fellelhet . Ezeknek a jelenségeknek nem kizárólag fizikai természet eknek kell lenniük, lehetnek
anyagtalan vagy képzeletbeli dolgok is.

Objektum-modellek vektoros rendszerben
A pont objektumok a tér egy helyszínén található térbeli jelenségeket jelenítenek meg (pl.: fák, házak, útkeresztez dések
stb.). A pontok nulladimenziójúak, nem rendelkeznek hosszal vagy szélességgel. Mindig különálló helyen jelennek meg
teljesen átfedés-mentesen.
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A vonal objektumok a koordináta-térben egy dimenziót foglalnak el. Ezek az egydimenziós terepjellegek lehetnek utak,
folyók, területi határok vagy bármilyen olyan jelenség, amely alapvet en hosszú és keskeny. A vonalakat a kezd és a
végpont helyzete határozza meg, de minél bonyolultabb a vonal, annál több pont szükséges az irányának a pontos
jelölésére.
A területek kétdimenziós objektumok. Van hosszuk és szélességük is, pl.: egy város kiterjedése, házak stb. Vonalak zárt
láncolatából állnak, amelyek ugyanazon a helyen kezd dnek és végz dnek.
A magasság dimenziójának terület-objektumhoz való adásával lehet vé válik a volumen létezésének megfigyelése és
rögzítése. Volumenek például a dombok, hegygerincek, sziklák és még sok más olyan tereptárgy, amely leírható a hellyel,
a terület nagyságával és a magassággal. A volumen-objektumok a lehetséges magasságértékek végtelen számából állnak.
Azonban érdemes megjegyezni, hogy egy valós világbeli dolog nem feltétlenül „EGY” pont, csak úgy került jelölésre: a
léptékt l és az alkalmazástól függ en az utcák megjeleníthet k vonalakként, területekként, a városok lehetnek pontok
vagy területek stb.
A valós világ tereptárgyait leíró térbeli adatmodellek különböz szisztematikus megközelítésekben jelennek meg a
földrajzi adatok kezelésére.
A legrégebbi rendszerek a térbeli és a nem térbeli adatokat külön kezelik. Minden térbeli tereptárgy egy egyedi ID
(azonosító) segítségével egy adatbázis-rekordhoz köt dik. A nem térbeli információk így ezzel az ID-vel összeköthet k a
térbeli információkkal. Ezt nevezik „geo-relációs megközelítésnek”, és ez információs rendszerbe szervez dik mély
tematikus tartalommal és intelligens (topológiai) térbeli adatszervezéssel.
Egy kialakuló alternatíva a geo-relációs rendszerekkel szemben azon rendszerek fejlesztése, amelyek az objektumtechnológián alapulnak. Itt a valós világ dolgai elvonatkoztatásra kerülnek és objektumokként kezelik ket. Az objektumorientált megközelítés mind a térbeli, mind pedig a nem térbeli információkat az objektumok attribútumaiként veszi
figyelembe. Az objektum-orientált technológia ötlete az, hogy az információkat olyan „egészek”-be rendezi, amelyeket az
emberek felismernek. A geo-relációs megközelítéssel szemben a hangsúly egy adott objektum attribútumainak olyan
egységbe vagy sablonba való „csoportosításán” van, amely a nevével tárolható és visszakereshet .
Az objektum-orientáció f koncepciója olyan objektumok megléte, amelyek olyan azonossággal rendelkeznek, amelyek
megmaradnak a különböz feldolgozások során. Az objektum azonossága ugyanaz marad a lépték változtatása és a
grafikai megjelenítés (pl.: a város, mint pont szemben a város, mint sokszöggel) megváltoztatása esetén is. Továbbá, az
objektumok tulajdonságokat örökölhetnek a „szül kt l” a létrehozáskor. Például, amikor egy földterület kerül létrehozásra
felmérési adatokból, akkor ennek örökölnie kell a felmérési adatok tulajdonságait (pl.: a felmérést végz neve, a felmérés
dátuma stb.).

Térbeli és nem térbeli információk összekapcsolása térinformatikai rendszerben
A térinformatika a „réteg-koncepcióval” hatásos eszközöket biztosít témák, objektum osztályok és folyamatok
megjelenítésére.
Egy réteg információkat tartalmaz egy adott témára vonatkozóan. Ez a tematikus réteg-megközelítés lehet vé teszi a valós
világ összetettségének egyszer megjelenítésbe történ szervezését, hogy el segítse a természetes kapcsolatok megértését:
a világ „fel van szeletelve”. Például egy út-réteg vonal-objektumokat tartalmaz, míg egy vízrajzi réteget vízfolyások
vonal-objektumai és víztömegek terület-objektumai határoznak meg. Különböz tereptárgy-típusok egy rétegbe történ
kombinálásának lehet sége a térinformatikától és adatbázisától függ, bár gyakran mindegyik tereptárgy-típus külön
rétegben kerül rögzítésre.
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Térinformatikai rétegstruktúra
Amikor ezek a rétegek regisztrálásra kerültek egy közös referencia rendszerben úgy, hogy minden lokáció pontosan
megfelel a hozzá tartozó lokációnak az összes többi rétegen, a különböz rétegeken található információk kombinálva
hasonlíthatók össze és elemezhet k. Autópályák hasonlíthatók a bevásárlóközpontok elhelyezkedésével, néps r ség
hasonlítható foglalkoztatási központokkal és így tovább. Nem minden elemzés esetén kell alkalmazni az összes réteget
egyszerre. Bizonyos esetekben kett vagy több rétegr l származó információt kell kombinálni, majd egy új rétegbe
helyezni további elemzésekhez.
A különböz rétegekb l nyert információk kombinálásának és transzformálásának folyamatát térkép „algebrának”
nevezik, mivel információk összeadását és kivonását jelenti.
A térinformatika a lokációt abszolút módon is érti x, y koordinátákkal és relatív módon is, ahol ez utóbbi egy tereptárgy
relatív pozícióját jelenti a környezetében. Az objektumok közötti helyzeti kapcsolatokról szóló információt topológiának
nevezik.
Ritkán az (vektor) adatok topológiailag „tiszták” digitalizáláskor vagy importáláskor. Egy térinformatikai alkalmazásnak
képesnek kell lennie topológia létrehozására. A számítógép ezeket a topológiai információkat az adatbázis különböz
tábláiban tárolja vagy az adatbevitel folyamatának elején vagy igény esetén akkor nyújtja, amikor térbeli elemzést kell
végezni - a térinformatika szoftver tulajdonságaitól függ en.
A szakaszoknak kezd dniük és végz dniük kell, amikor vagy összeérnek vagy keresztez dnek egy másik vonallal, vagy
amikor megváltozik a vonal iránya. Következésképpen pontoknak (csomópontoknak) kell megjelenniük vonalak
keresztez désekor vagy irányváltáskor (bizonyos rendszertulajdonságoktól függ en). Minden csomópontnak, szakasznak
és sokszögnek egyedi azonosítási számmal kell rendelkeznie. Az egymás mellett elhelyezked poligonok közös
határokkal rendelkeznek.
A topológia koordináta rendszert l független, és deformáció nem változtatja meg. Számos topológiai adatstruktúra jött
létre és mindegyikük másképp tartalmazza és szervezi az adatokat. A topológia tehát az objektumok közötti térbeli
kapcsolatokról jelenít meg információkat.
Egymásmellettiség esetén a topológia közös határok keresésével azonosítja az egymás mellett lév objektumokat
általában úgy, hogy mi helyezkedik el balra és mi jobbra.
A hálózati összekapcsolhatóság egy másik fontos térbeli jellemz sok alkalmazásnál. Az összekapcsolhatóság
meghatározására a topológia az összes összekapcsolt vonalobjektumot követi úgy, hogy megvizsgálja, van-e közös
csomópontjuk.
A befoglalás arra vonatkozik, ami egy területen belül van. Ez a rész olyan fogalmak jelölésére szükséges, mint a szigetek,
lyukak és olyan tereptárgyak, amelyek valami mást körülzárnak.
A terepjellegek aszerint is megvizsgálhatók, hogy átfedésben vannak-e, pl.: egy réteg talajtípusai átfedésben vannak-e egy
másik réteg földhasználati részével.

Legfontosabb topológiai kapcsolatok
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A topológiailag nem strukturált és a formailag nem összefügg tereptárgyak, amelyek pontos összefügg ség
szempontjából nem ellen rzöttek az úgynevezett „spagetti vonalak”.
Ha a ‘spagetti vonalakra’ nézünk, akkor megfigyelhetjük, hogy
• egy spagetti vonal keresztez egy másikat, de nincs határozott keresztez dési pont (csomópont).
• a spagettivel való rajzolás pontatlan lehet, nincsenek ellen rizve a vonalak közötti hézagok, amelyek egy
poligont alkotnak. Így egy poligon nem lehet egy zárt hurok.
• a spagetti poligonok átfedhetik egymást, ami azt jelenti, hogy a szomszédos sokszögek egymás felett vagy alatt
lehetnek (hézagokkal).
A spagetti adatok csak egyszer lokációs információkat (koordinátákat) tartalmaznak. Olyan topológiai információ, mint a
szomszédosság vagy a “befoglaltság” nincs.
A spagetti struktúrák el nye a hatékonyságuk megjelenítése rajzolási céloknál, valamint szekvenciális szervezésük a
digitális térképezésnél. Ezek nem igényelnek topológiai információkat. A spagetti megközelítésnek két f hátránya van.
Az egyik a potenciális pontatlanság, a másik a topológia hiánya, amely néhány elemzést megnehezít, ha lehetséges
egyáltalán.

A spagetti és a topológiai struktúra összehasonlítása
A térinformatikai rendszerek sajátosságai
A térinformatikai rendszerben távolságot is tudunk mérni. A távolság általában geometriai mérésként jelenik meg két pont
között, és kilométerben, méterben stb. kerül kifejezésre. Például egy cég az új üzletét a városközponthoz és az
autópályához közel szeretné felépíteni. Ekkor az egyik megközelítés lehet az euklideszi távolság minimalizálása a
központ és az autópálya között. Ennek nem sok értelme van, mivel az áruk szállítása teherautókkal történik, így az
úttávolságot a városközpont és az autópálya felé minimalizálni kell. A távolsági számításokat lineáris tárgyak mentén a
Descartes-i síkban „Manhattan mértéknek” nevezik.
Vannak további lehet ségek arra, hogy hogyan lehet mérni, ahogyan mi nevezhetjük, az „effektív távolságot”, pl.: id ,
költség vagy “kényelmességi” egységekben. Ezek a mérések azon alapulnak, hogy a távolság áthidalása általában
valamilyen er feszítést (pl.: id , energia stb.) igényel. A fenti példánál maradva a cég megvizsgálhatja, hogy mely utak a
legkényelmesebbek a szállításra, vagy mely utak esetén a legkisebb a valószín sége a forgalmi dugóknak, hogy az utazási
id csökkenjen. Ez a koncepció nagyon fontos a hálózati elemzésnél.
Egy másik fontos térbeli fogalom az „irány”, amely vagy egy referencia-irányt (pl.: „Észak”) vagy a megfigyelések vagy
az irányváltások közötti relatív szögek kifejezését igényli.
Míg geometriai kontextusban a szögekben történ mérés a megszokott, az olyan mindennapi kifejezések, mint a bal, jobb
stb. átalakítást igényelhetnek, hogy pontosak legyenek a térben található más tárgyakra vonatkozóan. Ily módon a térbeli
referencia-rendszereknek támogatniuk kell az iránymeghatározást.
Az iránymérések alapját a specifikus koordináta-rendszerek, a „poláris koordináták” képezik. A térbeli lépték, amellyel a
tereptárgyak megfigyelésre kerülnek, meghatároz egy keretet, amely megadja a tereptárgy megjelenítését. Például, ha
néhány méterr l szemlélünk egy házat, akkor a struktúra nagynak t nik tekintélyes hosszal és szélességgel. Ez azonban
megváltozik, ha ugyanazt a házat egy repül gépr l szemléljük: a ház inkább egy pontnak látszik.
Tehát a léptékre vonatkozó döntések a megjelenítend tanulmányozott terület kiterjedését l függnek. Általánosságban
minden térkép rendelkezik egy léptékkel, amely jelzi a kapcsolatot egy adott távolság térképen lév és az annak megfelel
távolság valódi arányai között. Számítógéprendszerek használatakor gyakran el nyben részesített a lépték grafikai
formában történ megjelenítése. Ha egy grafikus léptékjelz kerül egy digitális térképbe, akkor az mindig megtartja
relatív méretét a digitális térképre vonatkozóan figyelmen kívül hagyva, hogy a kép hogyan lett nagyítva vagy kicsinyítve.
A térképek gyakran kerülnek kategorizálásra nagy vagy kislépték ként. Egy nagylépték térkép részletesebb, mert az
arány (pl.: 1:25000) nagyobb egy kis lépték (pl.: 1:1000000) térképhez hasonlítva, amely kisebb részletességgel
rendelkezik. Az 1:50000 és az 1:250000 közötti térképek közepes lépték ek.
Tulajdonság és attribútum értékek térbeli objektumokhoz történ rendelése el tt el kell döntenünk, hogy hogyan mérjük
azokat. Például h mérséklet mérése °F-ben információvesztés nélkül átszámítató °C-ba. Ezek a mérések egyez
rendszerben (szinten) történnek, bár különböz skálákat használnak. Az olyan állításokat tartalmazó mérések, mint a
„hideg”, „meleg” és „forró” egyértelm en nem alakíthatók át °C-ba vagy °F-be, mert a °C-nak és a °F-nek a verbális
állításoktól eltér a skálájuk.
Az úgynevezett „mérési szintek” az objektumok egyszer „megnevezését l” a mennyiségi mérésekig tartanak. A mérés
szintjei a mért tulajdonságoktól és a méréskor alkalmazott eszközökt l függnek. A mérés legalacsonyabb szintje a
nominális skála. Ezen a szinten az objektumok „megnevezettnek” tekinthet k attól függ en, hogy az eredmények
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számokban vagy más módon kódoltak-e. Ezáltal az objektumok a „nevük” révén pontosan azonosíthatók, de a rangsorolás
vagy a metrikus összehasonlítás lehetetlen. Például egy sportoló zöld trikóban nem feltétlenül jobb, mint egy piros
öltözékben. Sorrendi skáláról beszélünk, amikor az objektumok valahogyan szortírozhatók egy páros összehasonlítás
segítségével, például a verseny befejezésekor a sorrend rögzítésekor (els , második, harmadik). A mérés metrikus skálája
mennyiségi értékeket rendel a mért objektumokhoz. A metrikus adatok közvetlenül összehasonlíthatók a különbségek és
arányok tekintetében pl.: h mérsékletek.
Fontos felismerni, hogy a térinformatikában ily módon alkalmazott mérési szintek meghatározzák az adatokon
elvégezhet matematikai m veleteket!
Térbeli referenciarendszerek
A postai irányítószámok vagy a házszámok egyfajta térbeli referencia-rendszert alkotnak. Az atlaszok és a térképek is
alkalmaznak referencia-rendszert, hogy segítsék a térképen a helyzet-meghatározást. Néhány térkép esetén ki lehet
számolni a távolságokat és meg lehet adni az irányokat, míg másoknál nem. Gondoljuk végig, hogy ez hogyan m ködik!
Minden, ami “földrajzi”, a Föld felszínén lév behatárolható tereppontokon alapul, csakúgy, mint a Földrajzi Információs
Rendszerek. Mivel a Föld nem lapos, problémákkal találjuk szembe magunkat megjelenítéskor, azaz nehézségek adódnak
abból, hogyan jelenítsük meg a három dimenziós Földet a két dimenziós képerny nkön.
Egy egyszer módszer a Föld torzítás nélküli feltérképezésére az, ha egy földgömbre vetítjük. Csak a Föld méretét/arányát
változtatjuk meg és semmi mást. Sajnos a földgömböknek sok hátrányuk van. Nehéz ket kezelni, mérni rajtuk vagy
rajzolni rájuk, és nem praktikusak sok információ tárolására.
Ezen akadályok némelyike megsz nik, amikor térképekkel foglalkozunk. Mindazonáltal a Föld helyszínei sík térképen
való ábrázolásának egy szigorúan meghatározott térbeli referencia-rendszeren keresztül kell történnie. Minden referenciarendszer sajátos tulajdonságokkal rendelkezik, és mindegyik bizonyos célokat jobban szolgál, mint a többi, emiatt meg
kell ismernünk a referencia- és a koordináta rendszerek alapelveit, hogy helyesen ítéljük és válasszuk meg ket.
A földrajzi adatok “üzemanyagként” szolgálnak a Földrajzi Információs Rendszerek (Geographic Information Systems)
számára. Általában a forrásaik és a referencia-rendszereik is különböz ek. Hogy kihasználhassuk a térinformatika
integratív képességeit, a projekt minden adathalmazának ugyanahhoz a meghatározott referencia-rendszerhez kell
tartoznia.
A legtöbb térinformatika majdnem mindenfajta referencia-rendszer egymásba történ átalakítását támogatja. A geometriai
alapok és a torzítási jellegzetességek részletes ismerete elengedhetetlen a sikeres továbbjutáshoz. A számítógépek nagy
segítséget jelentenek, de gondolkodni az embernek kell!
A legtöbb esetben a térképkészít az els keze ügyébe akadó térképet ragadja meg az adatainak megjelenítésére, vagy
hogy információkat gy jtsön, de még ha alapos meggondolás el zte is meg a tevékenységet, rá kell ébrednie, hogy ideális
vetület nem létezik és, hogy minden megjelenítésnek megvan a maga hátránya és torzítása. Kiindulási pontunk a Föld
alakja és azok a különféle geometriai modellek, amelyek megkísérlik, amennyire csak lehet, a legpontosabban
megjeleníteni a Földet.
Hogy mindent egyedileg behatárolhatóvá tegyünk bolygónkon, létre kell hoznunk egy megfelel referencia-rendszert. A
mi esetünkben a metrikus koordináta rendszer részesül el nyben. A továbbiakban áttekintjük a különböz koordináta
rendszer típusokat illetve, hogy ezek miként szolgálnak keretként a mérésekhez és a számításokhoz.
Mivel a számítógépek nem képesek földgömböket kezelni, vetületfajtákkal kell küszködnünk. A vetületek
tulajdonságainak lépésr l lépésre történ vizsgálata a torzítás és az alkalmazhatóság tekintetében különbségeket fed fel
közöttük. Mivel a térinformatika a legtöbb esetben néhány adathalmaz együttes alkalmazását jelenti, a kívánt cél elérése
gyakran eredményezi a vetületek állításának és transzformációjának szükségességét.
A Földön lév különböz k zets r ségek és vastagságok következtében a Föld alakja nem felel meg egy olyan, pontosan
meghatározott geometriai alaknak, mint a gömb vagy az ellipszoid. A Föld felszínének megfelel fizikai definíció a
gravitáció lokális irányából, mint a felszínre mindenhol pontosan mer leges irányból származtatható. Szükségünk van
azonban egy geometriai alakra, amely nagyon megközelíti a Föld alakját, máskülönben nem tudunk pontosan vetületeket
mérni és számolni.
Els megközelítésként a Föld valós alakjának egy gömb felel meg, amelynek geometriáját meghatározza a 637km-re
becsült sugara. Általában referencia-felületként a gömböt a kontinensek és nagy területek kislépték térképeinél
használják.

22

Gömb alakú földmodell
A gömbszer koordináták és térképvetületek koncepcióját még könnyebb megérteni, amikor a gömbre, mint
megközelítésre, gondolunk.
Amint azt már korábban is említettük, a Föld geológiai összetétele, a k zets r sége és topográfiai domborzata nem
mindenütt azonos a bolygón, ezért a Föld inkább egy “krumplira” hasonlít, mintsem egy gömbre vagy egy ellipszoidra. A
tudósok ezt a “krumpli alakú” fizikai modellt geoidnak nevezik.
A geoid egy ‘virtuális felszín’, amely az óceánokban a középtengerszinten, a kontinenseken pedig feltételezett
tengerszintek sorozatán alapul. Ennek megfelel en egy felületet szimulálunk, amelyen a gravitáció mindenhol egyenl .
Talán még érthet bb, ha egy pendulumra gondolunk, amely a Föld gravitációs mezejének indikálására szolgál. Képzeljük
el, hogy egy geoid felszínén állunk. A pendulum a felszín minden pontján függ legesen áll, ami azt jelenti, hogy a
gravitáció mindenhol ugyanolyan.
A föld ezen alakmodellje referencia-felszínként szolgál a Földön felmért vízszintes és függ leges pozíciók esetén. A
magasságok a geoid középtengerszintjéhez viszonyítva kerülnek meghatározásra. Az ellipszoiddal összehasonlítva a geoid
felszín bizonyos helyeken 100 m-rel is eltér.
Mérések és számítások céljából (térképvetületek) szükségessé válik egy olyan geometriai alak definiálása, amely annyira
hasonlít a geoid földmodellre, amennyire csak lehetséges.
A gravitáció és a Föld forgása miatt a centrifugális er az Egyenlít nél nagyobb, mint a sarkoknál, ennek eredményeként
a Föld egy kissé domborúbb az Egyenlít nél, és laposabb a sarkoknál. A Földet tehát jobb inkább egy ellipszoid formához
hasonlítani, mint egy tökéletes gömbhöz.
Ha saroktól sarokig kettémetszenénk a Földet a középvonalán keresztül, a keresztmetszet egy ellipszis lenne. Ennek az
ellipszisnek a forgatása a rövidebb poláris tengely körül (b) egy három-dimenziós lapos ellipszoid (vagy lapos gömb)
alakhoz vezet. A laposság (sarki lapultság) mértéke az f=(a-b)/a hányadossal adható meg és általában 1/f-ben fejezzük ki.
Nem adható meg egyetlen ellipszoid az egész világra vonatkozóan. Különböz lokálisan optimalizált ellipszoidok
szükségesek, hogy a világ minden részét a lehet legpontosabban meg lehessen közelíteni.
A térbeli komponensek adják a földrajzi adatok egyedi jellegét. A különböz stratégiák a pozíciók behatárolására
(földrajzi hivatkozás, geo-referencia) el nyökkel és hátrányokkal is rendelkeznek.
Nagyon jól ismerjük a földrajzi helyek neveit (helynév), amelyek általában megkülönböztetik az egyik tereppontot a
másiktól, használatuk azonban nem garancia arra, hogy egy egyedi leírás lesz az eredmény. A cím és a postai
irányítószám használata további biztosabb mód. Ennek specifikus rendje van, de csak épületekre vonatkozik, természetes
tereppontokra, mint a hegyek vagy a folyók nem, emiatt ezt a módszert diszkrét földrajzi hivatkozásnak hívják, mivel éles
határok vannak a tereppontok között folytonos átmenetek helyett, csakúgy mint a numerikus koordináta rendszereknél.
Minden tereppont folytonos átmenetét és behatárolhatóságát a folyamatos földrajzi hivatkozás adja meg, amely koordináta
rendszereket tartalmaz a pozíciók fixálására. Így minden hely meghatározható a koordináták deklarálásával még akkor is,
amikor nem viselnek olyan neveket, mint “a semmi közepe”. A koordináta rendszerek ezáltal alkalmasak a földrajzi
hivatkozásra. Különbséget kell azonban tennünk a globális és a lokális koordináta rendszerek között. Az utóbbiak csak
egy kisebb területre releváns koordináta rendszereket jelentenek.
A térinformatika mindig koordináta rendszereket használ. Adathalmazok kombinálásakor elég ügyesnek kell lennünk
ahhoz, hogy minden halmazra egy közös koordináta rendszerben utaljunk.
A mindennapi életben az emberek a távolságot és az irányt relatív kifejezésekkel fejezik ki saját helyzetükhöz vagy pl.:
egy jól ismert épülethez, helyhez, stb. viszonyítva. Vajon meg tudjuk-e újra találni a helyet, ha a tájékozódási pontként
szolgáló épületet lebontották vagy új utcákat építettek? Nem, mert a referencia rendszer lokális volt, nem pedig egy
általánosan elfogadott rendszer.
Egy hely pontos behatárolásához egy nemzetközileg elfogadott rendszerre van szükség, amely tartalmaz egy szigorúan
metrikus mérési formát egy ismert és elfogadott kezd ponttal - egy koordináta rendszert, ahol a koordináták pontosan
csak egy helyet azonosítanak.
Sajnos szembe kell néznünk a ténnyel, hogy a koordináta rendszerek különböz ek egy gömbön is és egy síkon is és a
köztük történ transzformációk nehezek. Mivel egy gömb vagy ellipszoid nem rendelkezik megfelel kezd - és
végpontokkal, nehezebb egy koordináta rendszert létrehozni gömbszer felszínen, mint síkon. Amint azt kés bb látni
fogjuk, a mérések még ennél is komplikáltabbak egy gömbön.
Mivel a térképeket könnyebb kezelni, mint a földgömböket, meg kell oldanunk a gömb alakú Föld egy olyan sík térképre
való leképezését, amelyen a mérések és az orientáció még mindig lehetséges és megalapozott.
A pozíciók síkban történ ábrázolásához a Descartes-féle és a Polár-koordináta rendszert alkalmazzuk. A Descartes-féle
koordináta rendszer (amelyet René Descartes (1596-1650) után neveztek el) egy matematikai konstrukció, amelyet egy
kezd pont és egy távolságegység határoz meg, és két egymásra mer legesen elhelyezett tengely fut keresztül az origón.
Az origótól kezdve mindkett fel van osztva meghatározott távolságegységekre, így a pontok elhelyezhet k a
kezd ponthoz és az origóhoz viszonyítva. Egy három-dimenziós koordináta rendszer, amilyen fent is látható, csak egy
további, harmadik tengelyt igényel.
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Koordináta rendszerek a térinformatikában - Descartes-féle és a Polár-koordináta rendszer
Matematikai kontextusban a tengelyeket az óra járásával ellenkez irányban nevezzük el a vízszintes tengellyel kezdve,
amint az fent is látható. Jegyezzük meg, hogy a földrajzi rendszereket az óra járásával egyez irányban nevezzük el a
függ leges tengellyel kezdve. Földrajzi kontextusban (azaz, kataszteri térképeknél) a fenti grafikon tengelyeit éppen
ellenkez képpen neveznénk el. Ezt figyelembe kell vennünk, ha egy térinformatika-be, amely általában a matematikai
konvenciókhoz ragaszkodik (x-tengely = nyugat-kelet, keleti irány; y-tengely = dél-észak, északi irány), földrajzi
(geodetic) adatokat is implementálunk.
Egy másik síkbeli koordináta rendszer a polár-koordináta rendszer. A Descartes-féle rendszerrel szemben ez a rendszer
egy körkörös gráfot használ. A pontokat a vízszintest l eltér szög és egy hossz határozza meg. Manapság gyakran
használják, amikor a helyek egy másik helyhez viszonyítva kerülnek leírásra (pl.: navigáció).
Nagyon régi rendszer az a földrajzi koordináta rendszer, amely szélességet és hosszúságot használ a helyzetmeghatározásra a Föld görbült felszínén. Azonban ez az els dleges rendszer, mivel ezt használják az összes alap
helyzetszámításra, navigációra és alapfelmérésre. A Földnek mozgásából ered en két fix pontja van (Északi és Déli Sark)
és egy egyedi Egyenlít je (amely két egyenl féltekére osztja a Földet), amely felhasználható egy referencia rendszer
létrehozásához - a Föld középpontjával, mint referenciaponttal.
Az Egyenlít t l, mint kezd vonaltól való szögtávolságot fokokban mérjük északi vagy déli irányban a sarkok felé. Az
Egyenlít szögtávolságát földrajzi szélességi foknak nevezzük, és 0° -tól 90° -ig terjed északi (É/+) és déli (D/-) irányba.
Az Egyenlít vel párhuzamos vonalat, amely összeköt minden pontot ugyanazon a szélességen, szélességi körnek
nevezzük.
Greenwich-nél (Anglia) van a kelet-nyugati irányú méréshez a kezd vonal. Ezt a vonalat kezd meridiánnak hívjuk. A
szögtávolság a kezd meridiántól keletre (K/+) vagy nyugatra (NY/-) a földrajzi hosszúság, és mindkét irányba 0° -tól
180° -ig mérhet . Ha az Egyenlít re mer leges vonalakat húzunk, amelyek a sarkokat összekötik, az úgynevezett
hosszúsági köröket kapjuk.
A mértékegységek a fokok-percek-másodpercek (Degrees-Minutes-Seconds (DMS)) és a tizedes fok (Decimal Degrees
(DD)). A képlet a DMS-b l DD-re történ konvertáláshoz a következ :
•

fokok + percek/60 + másodpercek/3600

Melyik a legjobb módszer arra, hogy egy narancs héját egy papírlapra tegyük a lehet legkisebb nyúlással, szakadással és
zsugorodással? Sajnos, nem tudjuk. Egy kis darabja alapvet en lapos, de egy nagyobb méret részt ki kell lapítani, vagy
szét kell szakítani. Ugyanez vonatkozik a “Föld héjára”.
A Föld “meghámozásának” fejlett módszereit térképvetületeknek nevezzük. Egy vetület a Föld hálózatának (szélességi
körök, meridiánok) szisztematikus elrendezése egy sík felszínen. Ezen meridiánok és szélességi körök a vetület hálózatát
képezik. E hálózatok különböz alakokat öltenek a vetület típusától függ en. A Föld hosszúsági/szélességi hálózatának
egy sík térképen történ ábrázolása arányváltoztatások és matematikai transzformációk kombinációja. (A “térkép”
kifejezés mindenfajta hagyományos térképet, valamint fényképeket, m holdképeket és minden más síkbeli földábrázolást
jelent).
Egy gömbfelszín nem alakítható át síkká a felszín geometriájának módosítása nélkül. A gömb összes geometriai
tulajdonságát sosem tarthatjuk meg, így mindig a céljainknak megfelel projekciót kell választanunk. Az elérhet
geometriai min ség jelent sége nagymértékben függ a feltérképezend régió kiterjedését l. Minél nagyobb a térkép
léptéke, annál nagyobb hangsúlyt fektetünk a geometriai pontosság megtartására, hogy lehet ség legyen a pontos
távolságmérésekre. A nagylépték térképeknél a Föld pontos modelljét is figyelembe kell vennünk.
A következ kben a Földre, mint gömbre gondolunk, mert ez megkönnyíti a megértést.
Amikor a gömbi hálót egy síkká alakítjuk, a geometria radikálisan megváltozik, a torzulások nyilvánvalóak és
elkerülhetetlenek. Térképkészítéskor azonban kívánatos a Föld-háló néhány geometriai jellemz jének megtartása. Az
alapjellemz k a következ k: a területtartó, a távolságtartó és a szögtartó vetület/leképzés.
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A területtartó (vagy egyenl ) vetületek fenntartják az uniform területléptéket. A szögek eltérhetnek, de egy kontinens
feltérképezett kiterjedése megfelel a helyes relatív méretének.
A távolságtartó azt jelenti, hogy a távolságok helyesen vannak feltüntetve, azonban ez nem mindig érhet el minden
irányban az egész térképen. A valós távolság néha csak bizonyos vonalak mentén vagy bizonyos pontokból helyes.
A szögtartó vetületeket gyakran konform leképzéseknek vagy valós-alakú leképzéseknek nevezzük, ahol minden szög és
így az objektumok alakja megmarad. Ezek a vetületek olyan szélességi körökön és meridiánokon alapulnak, amelyek
derékszögben keresztezik egymást, és olyan léptékben, amely egy pont körül minden irányba ugyanakkora. A függ leges
szélességi körökkel és meridiánokkal képezett vetületek nem szükségszer en konformok!

Területtartó

Távolságtartó

Szögtartó
Földrajzi vetületek
Az összes fent említett tulajdonság soha nem érhet el egyetlen vetületen. Nekünk kell eldönteni, hogy mely tulajdonság
felel meg legjobban az érdekeinknek; különösen a területtartó és a konform vetületekre vonatkozó igények ütköznek.
Tehát minden térkép geometriailag kompromisszumokra épül!
A vetületek osztályozásának egyik gyakori módja a vetület-felszín alapján történik. Ezeket a felületeket síkba kiteríthet
felületeknek nevezzük, mert zsugorítás és hasítás nélkül kiteríthet ek és kilapíthatóak. A gömb nem teríthet ki,
emlékezzünk csak a narancshéjra!
A leképzés kétfázisú folyamat. El ször a Földet a sík térképnek megfelel léptékben feltérképezzük egy képzeletbeli
(transzparens) földgömbre. Az ilyen elméleti földgömböket referencia földgömböknek nevezzük. Második lépésként
megjelenítjük a Föld felszínét a síkon. Egy a földgömb közepén (gnómikus), az antipódnál (sztereografikus), vagy a
végtelennél (ortografikus) elhelyezked fényforrással a Föld-hálót rávetítjük a síkban kiteríthet felületre, amely a
földgömböt körülveszi. Általában a vetületeket nem így alkotják meg, inkább matematikailag tervezik, és számítógéppel
rajzolják ket.
Mint látható, minden egyes vetületosztály neve attól a felülett l származik, amelyre a térképet vetítjük. A vetületek egy
másik csoportja azokból áll, amelyek semmiképp nem vetíthet k ezen felületek egyikére sem. A leggyakrabban ezeket
matematikai vetületeknek nevezzük. E projekciók alakja nagyon változatos (ovális, körkörös, “hámozott”, szív alakú,
csillag alakú, stb.) és gyakran használjuk ket a teljes Föld ábrázolására.
Minden projekció torzít. Minél nagyobb a feltérképezett terület, annál jelent sebbé válnak a deformációk, de a torzulások
szabályokat követnek és szabályos mintákkal rendelkeznek. Minden vetületen van egy helyes pont vagy egy helyes vonal
(standard pont/vonal), amely a síkba kiteríthet felület és a hipotetikus földgömb érintkezési vagy metsz zónája. Ett l a
ponttól vagy vonaltól kicsivel távolabbi területnél a torzítás minimális, a torzulás azonban egyre növekszik, minél
messzebb megyünk a standard ponttól/vonaltól. A síkba kiteríthet felület aspektusát úgy kell kiválasztani, hogy az a
terület foglalja el a központi területet a vetületi térképen, amelyik minket a legjobban érdekel.
Minden síkba kiteríthet felület csak egy konvencionális és számos alternatív pozícióval rendelkezik a fiktív földgömbön.
A „konvencionális“ a sarkokhoz viszonyítva értend . A kúp- és henger-vetületek forgástengellyel rendelkeznek, amelyek
párhuzamosak a tengellyel, míg az azimutális sík, normális helyzetben, mer leges a poláris tengelyre. A vetületek lokális
optimalizációja céljából egy vetületi felszín minimális torzítású leképezését szinte bárhová el lehet helyezni a földgömbön
(ferde vetület).
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Most nézzük a henger vetületet. Általában az Egyenlít körül helyezkedik el. További alkalmazások néhány más, nagyobb
kör körüli elhelyezéssel rendelkeznek. Ha a nagy kört egy pár ellentétes meridián alkotja, a projekció transzverzális. Egy
másik eset egy hengeres vetület létrehozására az, amikor két minimális torzítású zóna van. Ezt metsz vagy keresztez
vetületnek nevezzük, mert a henger kettévágja a földgömböt ahelyett, hogy körbevenné. Azok a körök, ahol a henger
belép és kilép a képzeletbeli földgömbb l, valós (torzítás nélküli) ábrázolással rendelkeznek.
A térképvetületek definíciójából nyilvánvaló, hogy a Föld egy síkban történ lehetséges ábrázolásának száma korlátlan.
Csak a világtérképekre vetületek százait készítették el, bár sokuknak kevés gyakorlati jelent sége van.
Elég nehéz feladat a világot olyan kis torzításokkal feltérképezni, amennyire csak lehetséges. Csak néhány térképvetület
alkalmas világtérképek készítésére. Bár minden vetület rendelkezik hátrányokkal, némelyikük jobban torzít, mint mások.
Általában a vetület a használattól függ, ami gyakran egyfajta áttekintés. A kérdés: A kontinensek egymáshoz viszonyított
relatív helyzetét vagy a kontinens valós méretét akarjuk közölni?
A kis szögtorzulású vetületeket általában nagy területi torzítás jellemzi és fordítva. A konform vetületeket, valamint a kis
szögtorzulású vetületeket megnövekedett szélességi kör távolság jellemzi (az Egyenlít t l a sarkok felé), míg a
területtartó vetületeket és a kis területi torzítással rendelkez vetületeket általában csökkent szélességi kör távolság. Az
egyenl távolságban elhelyezked szélességi körök hálózata egy közbens pozíciót foglal el. A területtartó és a konform
vetületek a térképek széleinél mindig hatalmas torzítást mutatnak.
A világtérképek torzulási mintái miatt számításokat lehetetlen végezni rajtuk!
A következ oldalakon néhány Közép-Európában gyakran használt közepes- és nagylépték térképvetület kerül
bemutatásra.
Nagylépték térképek létrehozásához általában az UTM koordináta-rendszert és a Gauss-Krüger vetületet használjuk.
Valójában ezen vetületek minden fajtája a szükséges pontosság elérésére csak egy kis sávban képes. Az UTM-et ezt
követ en mutatjuk be. Európában els sorban a Gauss-Krüger vetületet alkalmazzák. Ez a vetület transzverzális
hengervetületen alapul.
A Gauss-Krüger vetület a Földet 3 hosszúsági fokonként 120 sávra osztja. Minden sáv a Déli Saroktól az Északiig fut, és
egy speciális y tengelyként szolgáló központi meridián (pl.: 3°, 6°, 9°, 12° stb.) határozza meg, amelyhez a Gauss-Krüger
koordinátákat viszonyítjuk. A Gauss-Krüger koordináták ennek a speciális meridiánnak a bal és jobb oldaláról, 1°30’-t l
indulnak, amíg el nem érik a határmeridiánt. A meridiánnál a legnagyobb a pontosság, mert a hengeres, síkba kiteríthet
felületet lépcs zetesen, központi meridiánról központi meridiánra forgatjuk.
A koordináta-rendszer origója az Egyenlít és a megfelel centrális meridián metszéspontja. Néha, a negatív x
koordináták elkerülése végett állandó (nagy) értékeket adunk hozzá. Általában az y koordinátáknak, mint az Egyenlít t l
való távolságoknak, 7 jegyük van (5 445 300), de néha a milliókat jelöl számjegyet elhagyjuk (pl.: 445 300).
Ha egy metsz hengeres vetületet választunk, akkor a sávoknak 6°-nyi lesz a szélességük.

Gauss-Krüger vetület
Az Univerzál Transzverz Merkátor (UTM - Universal Transverse Mercator) a transzverz hengervetület egy metsz esete.
Specifikációi világszerte érvényesek.
Az UTM rendszer a Földet oszlopokra (zónákra) osztja, amelyek hosszúságban 6° szélesek és kelet felé 1-t l 60-ig
számozottak a -180. meridiánnál kezdve (=nemzetközi dátum vonal). Hogy a torzítás minimális legyen, metsz eseteket
alkalmazunk minden egyes zónánál, mivel a torzítás egy észak-dél irányú vonal mentén konstans, de kelet-nyugat
irányban változó. Minden zóna központi meridiánja 500 000 értékkel fixált, hogy a központi meridiántól nyugatra lév
helyeknek 500 000-t l alacsonyabb, keletre lév helyeknek pedig 500 000-t l nagyobb x-koordináta értéke legyen. A
központi meridián y-tengelyként is szolgál, de az y-koordináták az Egyenlít nél kezd dnek. Az alapmértékegység a
méter.
Ezeket a zónákat újra felosztjuk 8°-nyi szélesség négyzetekre. A 80°D-nél kezdve minden négyzet kap egy bet t (C - X
– I és O kivételével). Hogy minden terület le legyen fedve az északi féltekén, a négyzetek fentebb északon 8°-ról 12°-ra
n nek, így egy zóna 84°É-tól 80°D-ig terjed. Így minden négyzet azonosítható egy szám-bet kombinációval.
Az UTM-t széles körben használják Amerikában, és egyre többször alkalmazzák Közép-Európában is, ahol a vonatkozó
zónák 31-t l 34-ig terjednek.
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Az UTM vetület
Az Egységes Országos vetületi rendszer (EOV). A magyarországi földmérési, térképészeti és térinformatikai tevékenység
geometriai egységét is szolgálja, ezért történt ebben a modell térbeli kereteinek rögzítése. Geometriai csoportba-sorolását
tekintve ferdetengely , redukált, konform hengervetület.
Alapfelülete az IUGG GRS-1967 elnevezés vonatkozási rendszer ellipszoidja, amelynek fél nagytengelye: a = 6378160
méter, fél kistengelye: b = 6356774.516 méter, vetít gömbje az alapfelületr l a síkra történ vetítés a Gauss-féle
minimális hossztorzulású, konform gömbi vetület közbeiktatásával, vetít gömb segítségével történik. Vetít gömbként a
normálparalelkör mentén a vonatkozási ellipszoidhoz legjobban simuló, úgynevezett Gauss-gömb szolgál. Sugara: R =
6379743. 00méter, normálparalelköre a Magyarország elfogadott átlagos földrajzi szélességhez tartozó paralelkör. A
normálparalelkörhöz tartozó ellipszoidi és gömbi fölrajzi szélessége n = 47° 10'00. 0000", n = 47° 07'20. 05780".
A földrajzi koordináták kezd síkja az egyenlít és a Greenwich-i meridián síkja. A vetületi kezd pont a gellérthegyi
meridiánon lév pont, amelyre megválasztott értékként szerepelnek az alábbi gömbi földrajzi koordináták: o = 47° 06'00.
0000", o = 00° 00'00. 0000", és síkkoordináták: xo = 0. 0 méter, yo = 0. 0 méter, valamint számított értékként adottak az
alábbi ellipszoidi földrajzi koordináták: o = 47° 08'39. 8174", o = 19° 02'54. 8584".
Az EOV síkkoordináták kezd pontját a vetületi kezd ponttól délnyugati irányban választották meg úgy, hogy
Magyarország területén minden EOV koordináta pozitív legyen: xEOV = x + 200 000. 000 méter, yEOV = y + 650 000.
000 méter. Az x D-r l É-ra, az y Ny-ról K-re növekszik. Egyetlen hengervetületi sáv borítja az egész ország területét
kelet-nyugati irányban. Méretarány-tényez je = 0. 99993. Hossztorzulása az y tengely mentén: -7 cm/km, Magyarország
északi szélén:+26 cm/km, Magyarország déli szélén:+23 cm/km. Területtorzulása az y tengely mentén:-1. 4 m2/ha,
Magyarország északi szélén:+4. 5 m2/ha, Magyarország déli szélén:+4. m2/ha.
A koordinátarendszer pozitív X tengelye észak, a pozitív Y tengelye kelet felé mutat. A kezd pontját a vetületi
kezd ponttól délnyugatra helyezték át, nyugat felé 650 km-rel, dél felé 200 km-rel, így az ország területén található
valamennyi koordináta pozitív el jel , és az X koordináta 400 000 méternél kisebb, az Y koordináta pedig 400 000
méternél nagyobb.
Méretarány

1 : 100 000
1 : 50 000
1 : 25 000
1 : 10 000
1 : 4 000
1 : 2 000
1 : 1 000
1:
500

Keretméret
Y [m]
48 000
24 000
12 000
6 000
3 000
1 500
750
375

X [m]
32 000
16 000
8 000
4 000
2 000
1 000
500
250

Szelvényszám
(példa)
65
65 - 2
65 - 21
65 - 214
65 - 214 - 2
65 - 214 - 23
65 - 214 - 231
65 - 214 - 2312

A szelvényhálózat vonalai a koordináta-tengelyekkel párhuzamosak. A szelvény-beosztás alapja az 1:100000 méretarányú
térképek szelvényhálózata. Egy szelvény keret-mérete Y irányban 48 000 méter, X irányban 32 000 méter. A nagyobb
méretarányú térképlapok a keretméretek felezésével jönnek létre.
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Az ábrán a sorok számozása az X tengely mentén, délr l észak felé 0-tól 10-ig, az oszlopoké pedig az Y tengely mentén
nyugatról keletre 0-tól 11-ig tart. Az 1 : 100 000 méretarányú szelvények jelét e számjegyek határozzák meg úgy, hogy az
els - vagy az els kett - számjegy az X irányú sorszám, a második - vagy a második kett - pedig az Y irányú. A
keretméretek felezésével el állított nagyobb méretarányú szelvényeknél az északnyugati negyed kapja a 1-es, az
északkeleti a 2-es, a délnyugati a 3-as, a délkeleti pedig a 4-es számot.
A szelvények méretarányát, a hozzá tartozó keretméreteket, valamint egy lehetséges szelvényszámot az alábbi táblázat
tartalmazza.
Amint az nyilvánvalóvá vált az el z oldalakon, amikor egy gömb felszínét síkká alakítjuk, a torzulások
elkerülhetetlenek. Ezek a változások mindig a szögekkel, a területekkel és az irányokkal vannak kapcsolatban, amelyek
egyid ben sohasem uniformizálhatók egy projekcióban. A mérések emiatt vetületr l vetületre változnak. Bármiféle
kalkuláció esetén kívánatos az adott vetület típusának említése.
A térinformatikának köszönhet en egy vetület koordinátáit egy másikba transzformálni többé nem a mi dolgunk, csak a
térinformatika funkcionalitásának összehasonlítása, az összeillesztés, az algoritmusok, és az el forduló különbségek
kezelése. Az adatvesztés nagyon gyakran elkerülhetetlen, különösen, amikor raszter-adatokat kell átalakítanunk.
Egyszer m veletek digitális térképeken
Ezért közelebbr l is szemügyre vesszük a geometriai tulajdonságokat. Kezdjük a távolságszámításokkal! A legegyszer bb
számítás a síkban lév két pont közötti távolság kiszámítása. A Descartes-féle koordináta rendszerben ez a távolság a két
pont közötti egyenes vonalként jelenik meg, és a fenti képlettel adható meg.
Próbáljuk ki ezt a számítási módot különböz térképvetületeken, és látni fogjuk, hogy az eredmények nem ugyanazok!
A Föld görbült felszínén a két pont közötti legrövidebb távolság nem egy egyenes vonal, hanem egy nagy kör íve. A kört
a gömbfelszín egy olyan síkkal való metszete adja, amely keresztülmegy a két ponton és a Föld közepén. A távolsági
formula a fenti képlet, ahol a és b a két pont földrajzi szélessége és I I a két pont közötti hosszúság különbségének az
abszolút értéke. Egy nagy kör követése a leghatékonyabb utazási mód a Földön.
Az irányok meghatározása a Földön még komplikáltabb, mert a bolygónak nincsenek élei, kezd vagy végpontja. El ször
egy koordináta rendszert kell létrehoznunk úgy, ahogy azt korábban láthattuk. Ezután tudunk gömbi szöget mérni nagy
körívek és a meridián között, ami a referenciavonal. Ezeket a szögeket irányszögeknek nevezzük. A vonal, amely az
összes meridiánt ugyanannál az irányszögnél metszi, egy spirált ír le, ezt loxodrómának vagy loxodróma görbének
nevezzük.
Mint említettük, nem valószín , hogy minden adatot a kívánt formátumban kapunk meg, emiatt szükséges a koordináták
transzformálása a különböz adathalmazok regisztrálásához, hogy ugyanabban a koordináta rendszerben lehessen ket
ábrázolni. Két f koordináta-transzformáció van - az affin-transzformáció és a görbe vonalú transzformáció.
Az affin-transzformáció egy specifikus adathalmaz minden koordinátájának egy másik koordináta rendszer koordinátáivá
alakítását jelenti egy lineáris transzformációval. A helyi koordinátákat, amelyeket szkenneléssel vagy digitalizálással
kapunk, gyakran affin-transzformációval alakítjuk át a közös koordináta rendszerre. A transzformáció három alapm velet
kombinációja: a transzlációé, az arányszámításé és a rotációé. A transzláció a koordináta rendszer origójának elmozdítását
jelenti. Az arányszámítás során az arányok változnak meg, míg az origó és a tengelyek fixek. Végül a rotáció a tengelyek
elforgatását jelenti a fix origó körül. Ezzel a módszerrel a párhuzamos vonalak párhuzamosak maradnak.
A transzformációk alkalmazásához legalább három egymásnak megfelel pontra van szükség a régi és az új
adathalmazban. Az új koordinátákat a következ képletekkel kiszámíthatjuk ki: x‘ = Ax + By + C és y‘ = Dx + Ey + F; A,
B, C, D, E, és F koefficiensek, amelyeket a két adathalmazban lév , egymásnak megfelel pontok összehasonlításával
lehet definiálni.
Legyünk óvatosak a m veletek sorrendjével és hatásaikkal! A transzláció, amelyet arányszámítás követ, nem feltétlenül
ugyanaz, mint az arányszámítás, amelyet transzláció követ.
A görbe vonalú transzformációt, amelyet “gumilemezelésként” is ismerünk, akkor használjuk, amikor a két adathalmaz
geometriailag nem illik össze, mert az egyik adathalmaz túl sok torzítással rendelkezik vagy helytelen. A görbe vonalú
magasabb rend transzformáció, amely ritkán tarja meg a vonalakat egyenesnek és párhuzamosnak, inkább görbült
felületeket hoz létre.
A mindkét térképen megtalálható ellen rz pontok hozzák létre a kapcsolatot a térképek között. Ezek általában
útkeresztez dések vagy más könnyen azonosítható, jellegzetes pontok. Az egymásnak megfelel pontokat össze kell kötni
egy vektorral. Ennek a “gumilemezelésnek” nem minden térképen lév pontra van ugyanolyan mérték hatása. A
heterogén kiegyenlítés miatt az ellen rz pontok pontosabbak lehetnek a transzformáció után, de átlagosan a térkép
kevésbé pontos, mint azel tt. Az eredmény min sége az ellen rz pontok számától és eloszlásától függ.
A projekciók egymásba történ transzformálásának semmi köze nincs az affin- vagy a görbe vonalú transzformációkhoz.
Inkább a kilométerek mérföldre történ átváltásához hasonlít, mert ismert matematikai összefüggéseken és fix értékeken
alapul.
Lehet, hogy már volt lehet ségünk egy térinformatikában valamely projekció megváltoztatására. Ekkor a bemeneti,
valamint a kimeneti vetület paramétereire volt szükségünk. Ennyi az egész, csak egy matematikai eljárás. Nincs szükség
semmilyen ellen rz pontra, mert a matematikai képlet már benne van a térinformatikában. Sajnos ez a módszer csak
vektor-adatokkal m ködik ilyen egyszer en.
A raszteres adatok transzformálása több er feszítést igényel. A raszteres adatok négyzethálója a fent említett módon nem
változtatható meg, szabálytalan raszter-hálót eredményezne. A transzformációs lépések teljesen mások. A raszteres adatok
egyik specifikus jellemz je a színérték-tárolás (vegetáció, term föld, stb.) a cellánkénti koordináták helyett. Ez az érték a
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raszter-hálóhoz kapcsolódva tárolódik, például egy cella bal fels sarka, és minden cella a raszter-mátrix egy specifikus
sorában és oszlopában helyezkedik el. Amikor elfordítjuk a hálót, átlós cellákat kapunk. Fordított sorrendben járunk tehát
el, el ször a kimeneti raszter-hálót határozzuk meg. Ezután a hálót elfordítjuk és a specifikációk szerint (pl.: vesszük a
legközelebbi szomszédos cellát) a bemeneti cellaértékeket bemásoljuk a kimeneti cellákba. Ez az eljárás irreverzibilis!
Vektoros térinformatika
Az emberi elme a térben található objektumok grafikus elvonatkoztatásának létrehozásában rendkívül kifinomult.
Megfigyeléseinkre és tapasztalatainkra alapozva más objektumokra vonatkozó szabályokat és más objektumokkal való
kapcsolatokat is felismerünk. Sajnos a mai számítógépek nem ilyen okosak. A digitális absztrakció legf bb nehézségei a
hely megjelenítésén és a számítógép azon alkalmatlanságán alapulnak, miszerint a gép nem képes az elemek közötti
kapcsolatokat úgy érzékelni, ahogy azt mi tesszük a mindennapi élet során. Egy számítógép nem „tudja” például, hogy
általában egy folyó nem „szakítható meg”.
Emiatt a számítógépnek szabályokra van szüksége, hogy a földrajzi tereppontokat diszkrét objektumokká alakíthassa. Az
összes strukturális elem és szabály összességét adatmodellnek nevezzük. Az ilyen modell segíti a valós világ
tereppontjainak digitális absztrakcióját és azokat véges és kezelhet mennyiségre csökkenti a térinformatikában történ
reprezentáció céljából. Az információ-csökkentés elkerülhetetlen, mivel minél közelebbr l nézünk valamit a valós
világban, annál több részletet látunk gyakorlatilag majdnem korlátlanul. Végtelenül nagy adatbázisra lenne szükség a
valós világ „pontos” megragadására.
A térinformatikában alkalmazott két alapvet adatmodell család: a raszter és a vektor. Mindkét modell bizonyos fajta
adatok és alkalmazások esetén használható. A következ oldalakon található e modellek részletes bemutatása el nyeikkel
és hátrányaikkal együtt.
Az ebben a fejezetben elsajátítandó legf bb elemek: az adathalmazok konstrukciós, tárolási és megjelenítési módszerei,
amelyeket a raszteres és a vektoros modell használ.
Bár alapvet különbségek vannak, mindkét módszer rendelkezik el nyökkel és hátrányokkal is. Így, ezen szempontok
alapismerete feltétlenül szükséges, mivel az adatmodell meghatározása az egyik els meghozandó döntés egy
térinformatika létrehozásának folyamatában.
Fontos nemcsak úgy tekinteni a létrejött térinformatika adatbázisra, mint egy egyszer , tárolt információhalmazra.
Figyelembe kell venni, hogy az adatbázis a valós világ egy szempontjának reprezentációja, amit egy nagyon specifikus
alkalmazáshoz fejlesztettek ki. Ilyen háttér nélkül a térinformatika nem sokban különbözne egy egyszer rajzoló
programtól. Különösen fontos helyet foglalnak el az attribútum információk és a feltérképezett objektumok közötti térbeli
kapcsolatok a térbeli elemzés folyamatában. Tehát ügyeljünk az adatmodell kiválasztására és különösen az
adatszervezésre, hogy végül az adatbázis hasznosnak bizonyuljon!
Nézzük meg tehát, hogy hogyan tesszük át a valós világ tereppontjait digitális rekordokba a számítógépen. Bár az
objektum-orientált adatmodellek t nnek manapság divatosnak, mi csak az alap vektoros és raszteres modelleket mutatjuk
be, amelyek még mindig a legf bb alkalmazott adatmodellek a térinformatika szoftverekben.
El ször a vektoros módszert és annak geometriai elemeit mutatjuk be. A vektor modell er sen kapcsolódik az el z
fejezetben már említett topológiai fogalmakhoz. A „topológia” elméleti síkon került bemutatásra, de most „életre” kel a
vektor modell csomópontjainak, íveinek és sokszögeinek alkalmazásával. Az összetettebb topológiai struktúrák a
hálózatokhoz, gráfokhoz és régiókhoz vezetnek.
A vektor modellel összehasonlítva a raszteres modellel egyszer nek t nik. Ez valószín leg a vektor modellnél értett
topológia hiányának tudható be. A raszterek kezelése grafikus elemek helyett inkább pixelhálókkal történik.
A két modell teljesen különbözik a térbeli és a nem térbeli adatok szervezésében. Ismerjük meg, hogy hogyan lehet a
koordinátákat és az attribútumokat tárolni és, hogy milyen attribútum értékek használhatók.

Szántó

Tó
Település

Raszteres és vektoros modell összehasonlítása
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A vektor modell olyan módon jelenít meg térbeli adatokat, amely a térképezési folyamathoz hasonlít. A közös elemek a
geometriai objektumok. Digitális térképként a vektoros módszer a térbeli tereppontokat különböz méret és alakú
pontok, vonalak és területek segítségével jeleníti meg.
A vektoros adatkonstrukció jellemz je, hogy a pontok koordináták halmazai, a vonalak összekötött koordináta párok és a
területek olyan összekötött vonalak láncai, amelyek els és utolsó koordináta pontjai ugyanazok. Így, három alap
geometriai elemmel az összes térbeli objektum leírható. Mivel a pontok helyzetei a Descartes-féle koordináták szerint
kerülnek tárolásra, a vektoros adatmodellek jók olyan származtatott mérések kiszámítására, mint az azimut, a távolságok
és a területek.
A térinformatika adatszerkezetnek „ismernie” kell a vonalakat alkotó pontok és a területeket behatároló vonalak közötti
kapcsolatokat. Egy vonal maga lehet egy objektum (pl.: egy folyó), de lehet egy terület része is (pl.: egy ház alaprajza). A
vektor alapú térinformatika adattárolás legnagyobb el nye az adatbázisban lév minden objektum közötti kapcsolat
rögzítése. Ez egyfajta “beépített intelligenciát” ad az adatbázisnak lehet vé téve olyan kérdések feltevését, mint például
„mi van az X területt l északra?” vagy „ha az Y út mentén észak felé haladok, milyen talajtípus található bal oldalon?”.
Ez az intelligencia a topológiai adatstruktúra használatával jön létre.
A vektoros adatok forrásai pl.: a digitalizált térképek, a képerny n megjelen , digitalizált felvételek és küls felmérések
adatai.
Matematikai értelemben egy vektor irányt jelöl. A koordináta párok pontokat adnak meg egy koordináta rendszerben és
pontos helyet jelölnek egy sík vagy többdimenziós térben. Ugyanez igaz vektorok térinformatikában történ
alkalmazásakor is, azonban térbeli adatokkal való foglalkozás esetén minden olyan problémával is meg kell küzdeni,
amelyek a térbeli és a lokális referencia rendszerekkel kapcsolatosak. Referencia rendszer meghatározása nélkül a
vektorok nem kezelhet k.
Egy x-y síkban, mint egy Descartes-féle koordináta rendszerben a vektorok felírhatók a Descartes-féle forma szerint:
P=[Px Py]
A Descartes-féle forma olyan módszer, ahol a vektor x-tengelyre és y-tengelyre történ mer leges vetületként kerül
megjelenítésre.
Polár koordináta rendszerben a vektor a következ képpen határozható meg: egy referencia pontból indulva (kiindulás) a
vektor irányával és nagyságával kerül meghatározásra.
Így, a poláris forma olyan módszer, ahol a vektor megjelenítése abszolút értékével és azzal a szöggel történhet, amelyet a
pozitív x-tengellyel zár be.
A vektorok aritmetikai m veletei lehet vé teszik vektorok összeadását és kivonását a Descartes-féle formában.
A diszkrét objektumok (folyók, utak, határok, városok, stb.) a vektor alapú térinformatika bemeneti adatai. Ezek a térbeli
elemek grafikus elemekb l (pontok, szakaszok, területek) állnak össze a térbeli entitások azonosítására.
A pont egy alap elem, ami egy koordináta párral rendelkezik és más koordináta párral fizikailag nincs összekötve. A
pontok nulldimenziósak, tehát nem rendelkeznek hosszal vagy kiterjedéssel. A pont hely jelölésére szolgál. Azonban a
léptékt l függ en, egy város vagy egy fa kiterjedése is megjeleníthet ponttal. A térinformatikában a pontok azért is
fontosak, mert azt a helyet is jelölik, ahol két vonal metszi egymást vagy összekapcsolódik.
A vonalak pontok egyenes vonallal (néha körívvel) való összekötésével jönnek létre. Ezek egydimenziósak. Ennek
következményeképpen a vonalak rendelkeznek hosszal (és iránnyal) de szélességgel nem. A vonalak olyan tereppontok
megjelenítésére szolgálnak, mint az utak, a folyók és a kataszteri határok. A léptékt l függ en azonban egy folyó lehet
egy vonal vagy egy terület.
A területeket vonalak vagy pontok zárt hurka határoz meg. A területek kétdimenziósak, mert hosszuk és szélességük is
van. Egy terület esetén nagyon fontos a kezd és végpontra vonatkozó koordináták egyenl sége. A területek olyan
dolgokat reprezentálnak, mint a földhasználat, a tulajdonviszonyok stb.
Ügyeljünk arra, hogy a vektoros objektumok mindig diszkrét jelleg ek. Így, a pont vagy vonal vektor adatok - általában nem töltik meg a teret, mint ahogy a raszteres adatok.
A térinformatika az egyszer kartográfiai szoftverekt l eltér, mert egyszerre rögzíti a valós világ jelenségeinek helyzeti
információit és e jelenségek nem térbeli információit is: az úgynevezett attribútum adatokat. Ez a kapcsolat a térbeli és a
nem térbeli adatok között a térinformatika lényege. Ez olyan „intelligenssé” teszi a térinformatikát, hogy a felhasználó
tárolhatja és megvizsgálhatja azokat az információkat, amelyek arról szólnak, hogy a dolgok hol vannak és milyenek.
Az, hogy az attribútum információk hogyan szervezettek és tároltak, az alkalmazott adatmodellt l függ. A vektor modell
úgy biztosítja a kapcsolatot a geometriai elemek és jelentésük között, hogy minden földrajzi terepponthoz legalább egy
egyedi azonosítót, egy nevet vagy egy számot rendel, amit általában csak azonosítónak (ID) nevezünk. Így, a tereppont
nem térbeli attribútumai tárolhatók - általában egy vagy több különálló fájlban - az ID alatt.
Fontos felismerni, hogy a nem térbeli adatok különböz formátumokban is tárolhatók attól függ en, hogy hogyan kell
használni vagy elérni.
A pontok, vonalak és területek között meghatározott pontos kapcsolatok (topológia) a térinformatikában
csomópontokként, ívekként és poligonokként határoznak meg térbeli objektumokat.
A csomópontok minden ív és poligon kezdeténél és végénél megtalálhatók. Egy csomópont geometriailag egy pont és így
nincs térbeli dimenziója és egy egyszer x, y, (z) koordináta párral megadható. A koordináták egy pont fájlba ment dnek,
míg az attribútumok és a koordináták közötti kapcsolat azonosítón, egyedi neveken vagy számokon, keresztül adható meg
Egy vonal minden irányváltásánál van egy vertex.
A csomópontok kezd és végpontok, míg a vertexek a kett között helyezkednek el és egy vonal irányát adják meg
részletesebben.
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A csomópontokon és a csúcsokon alapulva ívek jönnek létre. A vektoros modellben egy ív kett vagy több koordináta
párból áll. Az ívekhez irány is rendelhet , amelyet a fenti ábrán nyíl jelöl. Az ív kezd pontját „-ból csomópontnak” és a
végpontját „-ig csomópontnak” nevezik. Ügyeljünk arra, hogy egy adott ív iránya csak akkor adható meg, ha ez az irány
az adatbázisba is bekerül. Az attribútum információk (ív ID, csomópontok, irány stb.) egy a pont fájltól különböz fájlban
kerülnek tárolásra.
Egyenes íveknél két koordináta pár elegend a térbeli lokáció és irány megadására. Összetettebb ívek esetén néhány
egyenes szakasz (néha egy körív) szükséges mindegyik esetben kezd és vég koordináta párokkal. A még összetettebb
ívek több szakaszt és csúcsot igényelnek, hogy meg tudják jeleníteni a valós tereppont irányváltozásait. Minél rövidebbek
a szakaszok, annál pontosabban adják vissza az ívet, valamint annál több tároló hely szükséges az ív meghatározására.
Az ívek helyett gyakran más neveket használnak. Néhány felhasználó az „élt” vagy a „láncot” részesíti el nyben, de ez ne
zavarjon minket, mert az alapelvek ugyanazok.
A poligonok ívekb l állnak. Kövessük egy terület nyomvonalát egy állandó irányban (az óra járásával azonosban vagy
azzal ellenkez ben), rögzítsük az érintett íveket, és az eredmény egy poligon lesz. Ha egy ívet az ellenkez irányban kell
követni, akkor egy negatív jelet kell hozzárendelni a poligon fájlban. Ugyanaz az ív kétszer is el fordulhat egy poligon
fájlban, ha a szomszédos poligonokkal és érintkezik.

Vektoros rendszer felépítése
A poligon jellemz je a kezd és vég-csomópontok egyenl sége, egyezése. Egy egyedülálló zárt poligonnál (csak egy ív és
más sokszög nem kapcsolódik hozzá) csak egy csomópont létezik (a kezd és a vég-csomópontok azonosak), de legalább
két csúcsnak kell lennie, hogy háromszög alakú legyen a terület.
Sajnos, a volumetrikus jelenségek megjelenítése (pl.: csapadék mennyiség) is a grafikus elemekre, a pontokra, az ívekre
és a poligonokra korlátozódik. Általában a térfogati adatok a z érték attribútum adatként történ hozzárendelésével
hozható létre.
A komplex objektumok koncepciója az egyszer tereppontokétól különböz . Az összetett tereppontok helyét nem
közvetlenül a koordináták adják meg, az néhány elem kompozíciójából áll össze. Egy összetett objektumot egy egyedi ID
és egy objektum osztály, valamint az objektum részét képez összes elem felsorolása határoz meg.
Az összetett objektumok adatstruktúrája általában két részb l áll. Egyrészr l referenciák találhatók a elemekre, amelyek a
komplex objektumot képezik. Másrészr l attribútumok vannak egy táblázatban legalább egy olyan attribútummal,
amelyik azonosítja az összetett objektumot.
Ezen alapulva lehetséges az egyszer geometriai elemek különböz kontextusokban történ kombinálása. Továbbá, egy
változás az alap elemekben azonnal tükröz dik az összetett objektumban.
Így, ez a megközelítés a réteges felfogás egy alternatíváját alkotja, ahol különálló rétegek szükségesek a pontok, ívek és
poligonok esetén. Mindazonáltal, a különböz témák különálló rétegekbe történ szervezése még mindig gyakori és
hasznos.
A vonalak összetett objektumokat építhetnek fel, amikor egymáshoz képest egy bizonyos módon helyezkednek el. Ekkor
nemcsak egy lineáris objektum helyét jelölik, hanem inkább egy hálózatot képviselnek.
A hálózatok olyan összekapcsolt vonalak (gyakran nevezik ket „éleknek”) halmazai, amelyek közös témával
rendelkeznek. Áramlási típusok (forgalom, folyam áramlása vagy más mozgás lineáris tereppontok mentén) modellezését
teszik lehet vé. Ilyen esetekben hálózatokon kell tudnunk dolgozni, ami azt jelenti, hogy az információkat ki kell
terjeszteni minden vonalra az ilyen áramlások (sebességhatárok, törések, stb.) elemzése érdekében.
A hálózati komponensek három f formában érhet k el. El ször is vannak az egyenes vonalak, mint például egy
fels bbrend autópálya. Másodsorban vannak az elágazó fák, amelyek folyórendszerek megjelenítésekor jöhetnek szóba.
Végül, de nem utolsó sorban, adottak a hurkok, amelyek olyan hálózati minták, amelyek vonalai visszavezethetnek a
kezd pontba.
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Ezen kívül a hálózati elemek lehetnek irányítottak vagy nem irányítottak. Egy irányított hálózatban az áramlás egy
irányba halad (folyamok áramlása, egyirányú utcák). A nem irányított hálózatokban az áramlás oda-vissza történhet a
hálózatban, mindkét irányban.
A hálózatok topológiai adatszerkezete lehet vé teszi pl. a legrövidebb útvonal, az optimális útvonal kiszámítását a
segélynyújtó szervezetek számára, a megállások legjobb sorrendjének meghatározását a csomagküld szolgáltatások
számára stb.

Hálózatok
A gráf egy másik fogalom egy hálózat absztrakt megjelenítésére, és csomópontok valamint élek összessége határozza
meg. A gráfelméletben (matematikai fogalmak összessége) a vonalakat éleknek nevezik, és a csomópont egy olyan hely,
ahol kett , három vagy több él találkozik.
A gráf-topológia kevésbé foglalkozik a vonalak hosszával, alakjával és a pontos hellyel, inkább a közöttük lév
kapcsolatok fokára irányul. Ez egy kissé absztraktnak t nhet, de amikor egy tömegközlekedést vázoló térképre
gondolnunk, ami els sorban az összeköttetéseket mutatja és nem a helyeket, akkor világossá válik a fogalom.
A planáris gráf szerkezetének számos olyan, nagyon fontos topológiai szabálynak kell megfelelnie, amely a planáris
szabályokra vonatkozik. Az egyik létfontosságú szabály, hogy az élek csak a csomópontjaikat metszik (kezd /végpontok).
Átfedés és keresztez dés esetén topológiai csomópontokat kell létrehozni. Az éleknek nem kell egyenes vonalaknak
lenniük.
A gráf tulajdonságait lineáris távolság (lehet id vagy költség mérése is), elrendezés és orientáció méréssel kombinálva a
hálózatok részletesebb áttekintése adható meg. Az egész gráfra vonatkozóan meghatározhatjuk, hogy melyik csomópont
rendelkezik a legtöbb kapcsolattal vagy van legközelebb a perifériához (központi hely), és megmérhetjük a hálózatok
legrövidebb és leghosszabb átmér it.
A poligonok is megjelenhetnek összetett tereppontokként, amikor hasonló vagy különböz földrajzi tulajdonságú régiók
ábrázolásáról van szó. Egy régió sokszögekb l áll, amely egy attribútumra vagy attribútumok egy halmazára vonatkozóan
homogenitást vagy heterogenitást képvisel. (A „régió” fogalmának ilyen használata nem egyezik a f leg szomszédos,
homogén vagy funkcionális régiók földrajzi fogalmával!)
Ha például f leg erd s régiókat akarunk meghatározni, akkor minden olyan poligont kiválasztunk, amely az erd ket
jeleníti meg f vegetációs elemként. Nagyon hatásos eszköz néhány attribútum kombinálása régiók meghatározására,
amelyet a kés bb bemutatásra kerül térbeli elemzés módszerei adnak.
A régiók nemcsak attribútumaikban térnek el, hanem alakjukban is. Három alaptípus létezik. Egy összefügg régió
minden fontos sokszöget tartalmaz, és egy egyedülálló „szuperpoligonnak” is nevezhet . A töredezett régiók a tanulmány
területen lév töredezett poligonok eredményei. A harmadik, lyuggatott típussal gyakran nehézségek támadnak. Itt egy
uniform „szuperpoligon” keveredik kisebb olyan sokszögekkel (szigetek), amelyek esetében nem ugyanaz az attribútum
halmaz, mint a körülöttük lév ké.
A régiók koncepcióját széles körben használják, amikor adminisztratív adatok kezelésér l van szó. A közösségek
megyékké, a megyék államokká stb. tehet k össze. Mindazonáltal a politikai határok átléphet k. Ha Európa nyelvi
térképét akarjuk létrehozni, akkor meg kell határoznunk az országok olyan régióit, ahol franciául, németül, olaszul stb.
beszélnek. Az egyetlen dolog, amit be kell tartani, hogy az adattáblában minden rekord tartalmazzon információkat a
beszélt nyelvr l.
Raszteres térinformatika
A vektoros modellel ellentétben, amely pontokat, vonalakat és területeket használ az absztrakcióra, a raszteres modell egy
szabályos cellarácsot használ az adatok megjelenítésére, behatárolására és tárolására. A tanulmány terület cellákra van
felosztva egy adott sorrendben, általában sorról sorra a bal fels sarokból indulva. Egy cella „osztó” egységként a Föld
felszínének egy behatárolt, de meghatározott mennyiségét jelenti. A legtöbb esetben a térinformatikában egy érték
rendel dik minden cellához. Ezek az értékek együtt egy réteget hoznak létre.
Hogy a probléma áthidalható legyen, miszerint csak egy érték tárolható cellánként, néhány egy adatbázis rendszerbe
szervezett réteg hozható létre, amelyek mindegyike a tanulmány terület egy tulajdonságát képviseli - így biztosítva a
rétegeket pl.: az eleváció, a talajtípusok, a vegetáció stb. számára. A legtöbb rendszerben minden rétegnek pontosan kell
illeszkednie, és az oszlopok és sorok számának egyeznie kell, máskülönben információ veszhet el vagy nem állítható el
újra megfelel en.
A legtöbb raszteres adatbázisban minden réteg egy külön fájlban tárolódik (sávonkénti módszer). Egy alternatíva lenne
minden réteget együtt tárolni egy sorban egy cellára vonatkozóan, de ezt a sávonként összekötött módszert csak a
távérzékelésben használják, mert a módszerrel számos potenciális hiba is jár. Az egy rétegen végzett m veletek
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teljesítményében érzékelhet csökkenés mellett nehézségek támadnak a rétegek összeadásában és kivonásában, valamint a
gyakori tömörítési technikák sem alkalmazhatók a sávonként összekötött rétegek esetén.
A raszteres adatok forrásai pl.: a m holdas adatok, a szkennelt légi felvételek, a digitális ortoképek, valamint a szkennelt
térképek és dokumentumok.
Elméletileg bármilyen olyan geometriai alakzat (mint a hatszög, vagy a háromszög), amely hézagmentesen lefed egy sík
felszínt, használható lenne a rácsháló „elemi” egységeként. A háromszögeknél, hatszögeknél, téglalapoknál stb.
egyszer bb a négyzeteket használni, amelyeket a legtöbbször is alkalmaznak. A rácsháló cellája (vagy a pixel = képelem,
ha tematikus rétegek helyett képeket kezelünk) a legkisebb oszthatatlan egység, amely a képet alkotja. Egy rácsháló
pixeljei sorokba és oszlopokba vannak szervezve úgy, mint egy sakktábla. Általában a legegyszer bb esetben minden
cella a rácshálóban azonos méret .

Raszteres adatmodell felépítése
Vetített (= sík) földrajzi terület raszteres rácshálóval történ lefedésekor számos térbeli tereptárgy eshet egy pixelbe.
Ahelyett, hogy az elemek (= diszkrét objektumok) pontos határai, valós méretei és alakjai stb. kerülnének visszaadásra,
minden ezen a pixelen belül található dolognak egyetlen értékké kell válnia. Ilyen esetben a „kevert” pixelhez rendelt
érték lehet annak az elemnek az értéke, amelyik a cella legnagyobb részét foglalja el, annak az elemnek az értéke, amelyik
a cella középpontjához legközelebb esik, a rácsháló csomópontjánál lév minta értéke vagy egyszer en egy átlagérték. A
felhasználónak gyakran nehéz meghatároznia, hogy melyik lehet séget alkalmazták egy másik forrásból származó
adathalmaz esetén.
A diszkrét objektumokat képvisel cellák használata megjelenítési problémákhoz vezethet. A pont információk
„elveszhetnek” a kevert pixelekben, míg a vonalak és a poligonok néha nem felelnek meg térbeli egységeknek. Pixelek
sorozatának az összekötése vonalak és sokszögek egy többé kevésbé lépcs zetes megjelenését eredményezi. Így, a térbeli
információ pontossága a rácsháló felbontásától függ, és kis felbontásnál általában kevésbé pontos, mint a vektoros
modellnél.
Egy raszter hozzárendelt értékeinek fajtája a kódolandó valóságtól, az alkalmazott érzékel kt l és az adatbevitel után a
térinformatika által támogatott m veletekt l függ. Az értékek a skála (nominális, metrikus) és a tartomány tekintetében
változnak.
Gyakori térinformatika adatforrások a távérzékelt képek. Egy ilyen kép több raszterb l áll, ahol mindegyik egy bizonyos
m hold sávnak/csatornának felel meg. A raszter celláinak értékei a m hold adott sávban érzékelt sugárzási szintjét
képviselik. Általában a visszavert sugárzás mért intenzitása egész számként (integer) kerül rögzítésre 0-tól 255-ig terjed
tartományban (8 bit) vagy 0-tól 65536-ig terjed tartományban (16 bit).
A már szerkesztett m holdképek különböz értékeket mutathatnak. Egy osztályozott terep, amelyben a m holdas
kimenetet bizonyos osztályokba alakították, pl.: földhasználat, különböz típusú értékeket tartalmaz. Az értékek lehetnek
egészek (integer), mint 1=város, 2=erd , 3=víz vagy alfabetikus értékek (A=város, B=erd ), de ilyen esetekben bármilyen
egyedi értékminta alkalmazható, mert az értékeket nominális skálán kezeljük. Azonban, a számok használata széles
körben elterjedt, mert lehet vé teszik az aritmetikai m veletek elvégzését.
Az osztályozott értékekkel rendelkez raszterekhez hasonlóan vannak csak két értékkel - 0 és - rendelkez raszterek. Ezek
az értékek egy tulajdonság meglétét vagy hiányát jelölik, pl.: van út =1, nincs út =0 vagy nullérték.
Egy másik terület, ahol a raszter módszert használják a digitális magassági modellek (digital elevation models - DEM)
köre. Ebben az esetben valós értékek (= lebeg pontosak) adják meg méterben minden egyes pixel központjának a
tengerszint feletti magasságát.
A raszteres adatmodell egy tér-kitölt módszer. Megadja, hogy mi van a tanulmányozott terület különböz helyein. Mivel
minden cella vagy pixel egy adott területet jelent, olyan folytonos adatokat, mint az eleváció, nem szerencsés kis négyzet
alakú területekkel megjeleníteni, inkább szabályos távolságokban elhelyezked ponthálót kell alkalmazni. Ugyanez igaz a
digitális magassági modellekre (Digital Elevation Models - DEM) is, amikor egy raszteres adatmodellel kerülnek tárolásra
olyan magassági információkkal, amelyek pixelek helyett szabályos távolságokban lév ponthálóhoz kapcsolódnak.
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A DEM-ek olyan mintavételezett pontok vagy vonalak szabályos eloszlásának alkalmazásával jönnek létre, amelyek
magasságot jelölnek. Minél s r bb a pontok vagy vonalak koncentrációja, annál nagyobb a DEM felbontása. Mivel a
minta-pontok száma véges, néha a felszíni magassági információk nem alkotnak szabályos mátrixot, inkább csak a mért
helyek magasságának összességéb l állnak. Az ilyen adatokból létrehozott DEM interpolálható (lásd: „Térbeli elemzés”)
a szomszédos mintapontokból, így az eredmény egy szabályos mátrix lehet.
Els dleges alkalmazásukon túl, ami a felszín-topográfia megjelenítése, a DEM-ek pl. lejt információk származtatására is
alkalmasak. M hold felvételek vagy légi fényképek „vihet k” a digitális elevációs modellekre egy terület domborzatának
kiemelésére.
A felszín vektor modellben történ megjelenítésére szintvonalakat használunk. A szintvonalak származtatott adatok;
adatok, amelyeket ismert pontok magasság-információinak interpolációjával nyerünk. A szintvonalak hatásosak lehetnek
a harmadik dimenzió illusztrálására (magasság, mélység), de gyenge alternatívát jelentenek olyan elevációs információk
tárolása esetén, amelyeket elemzési szándékkal rögzítünk.

DEM ábrázolás vektoros adatokkal
A raszteres modellben az abszolút lokációk nem közvetlenül kerülnek tárolásra. A koordináták közvetve származtathatók
a cellák relatív pozíciójából a rácsháló kezd pontjához viszonyítva.
Általában a koordináták egy raszteres adathalmazban csak azért jelennek meg, hogy a rasztert egy koordináta rendszerhez
kapcsolják. Általában az egyik sarok valós földrajzi helyzete és a raszter kezdetének az iránya ismert = a helyek a mátrix
kezd pontjához képest vannak meghatározva. Ekkor minden cella egyforma mérete használható bármelyik adott cella
specifikus helyzetének meghatározásához egy olyan egyedi koordináta pár definiálásával (sor és oszlopszám), amely
egyedileg azonosít minden pixelt vagy egy saroknál vagy a középpontnál.
Minél nagyobb földterületet jelent egy rácsháló cella, annál kevesebbet tudunk a rácsháló cellán belül elhelyezked
tereptárgyak abszolút helyzetér l.
Ügyeljünk arra, hogy a raszterekre vonatkozóan a „felbontás” az érzékel kkel vagy a raszteres rácsháló cellaméretével
kapcsolatban értend . A felbontás jelentése e két értelemben eltér .
A raszteres modellnél a „felbontás” egy cella méretére utal, és azon földrajzi tér legkisebb egységének minimum lineáris
dimenziójaként definiálható, amelynél adatrögzítés történik. A cellaméretek legtöbbször kerek értékek és lehetnek pl.: x
méteresek vagy 30 x 30 méteresek stb. A nagy felbontás kis cellaméret rasztereket jelent, pl.: x m. Ennek eredménye
nagy mennyiség , részletes információ a legtöbb cellában, valamint egy nagy raszter-réteg. Általánosságban elmondható,
hogy a cella méretének a megjeleníteni kívánt legkisebb távolság felének kell lennie.
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A pixelek mérete a léptékt l és a megjelenítend adatok összetettségét l függ, de m holdképeknél az érzékel k adott
látótere (instantaneous field of view - IFOV) els dleges fontosságú. Egy ilyen IFOV az a m hold által valóban látott
terület, amely egy pixelhez rendelhet . Mérete métert l néhány kilométerig terjedhet.
A raszter adatok nem tömörítettek, amíg minden cellához minden sorban és oszlopban egyedi érték tárolt (teljes raszter
kódolás).
Egy tematikus raszterben néha minden sorban ugyanazok a számok fordulnak el egymás után („sorozat”). A sorozathossznyi kódolás (run-length encoding - RLE) veszteségmentes tömörítésében azok a szomszédos cellák egy sorban,
amelyek ugyanazokkal az értékekkel rendelkeznek, egy sorozatnak nevezett csoportként kerülnek kezelésre. Ahelyett,
hogy minden cellára el kellene tárolni ugyanazt az értéket, az érték csak egyszer kerül rögzítésre a sorozat méretére és
helyére vonatkozó információkkal együtt. Ezzel a módszerrel csak soronként lehet dolgozni [pl.: Egy sor a következ
pixelértékekkel: 11133323333 a következ eredményt adná: (3 1)(3 3)(2)(4 3)].
A 2D-s kódolás olyan cellákkal foglalkozik, amelyekhez pozíciószámok vannak rendelve a bal fels sarokból indulva,
balról jobbra haladva, fentr l lefelé. Minden egyes sorozat végéhez tartozó pozíciószám tárolódik a pont oszlopban. A
cellákhoz tartozó érték az adott területen az érték oszlopban található. Ehhez hasonló tömörítést alkalmaznak pl.: a
faxátvitel során.
A tömörített tárolás harmadik módszere némiképp bonyolultabb. A négy-fák (Quadtrees) a terület kódoláshoz hasonlóan
m ködnek a rácsháló celláinak négyzet alakú csoportjain. Az egész térkép felosztásra kerül az ugyanazzal az attribútum
értékkel rendelkez rácsháló cellák egységes négyszögeire. Belép pontként az egész térképpel kezdve a térképet négy
quadránsra kell osztani. Ha ezen quadránsok bármelyike homogén, akkor az a quadráns rögzíthet , további felosztása nem
szükséges. Minden megmaradt heterogén quadránst újra tovább kell bontani négy quadránsra. Ekkor minden homogén
quadráns eltárolható, míg a megmaradó quadránsok tovább osztandók és homogenitásuk vizsgálandó. Ez a folyamat addig
folytatódik, amíg az egész térkép quadránsokban tárolásra nem kerül. A legkisebb megengedett quadráns egy rácsháló
cella felbontásával egyezik meg. A négy-fa struktúra legf bb nehézsége a módszer, amellyel feldarabolja a rácsháló
cellákat quadránsokká.
Az adatfeldolgozás fejlesztésére szolgáló módszerek a hierarchikus raszterekben megtalálhatók. Ahelyett, hogy az
információ csak egy rétegben lenne tárolva, több réteg m ködik összekapcsolva. Két technika kerül bemutatásra: a
piramisok és a quad (négy)-fák (quadtrees).
A „piramisok” egy digitális kép különböz felbontású megjelenítését jelentik. A piramisok a durvától a finom felé haladó
(hierarchikus) módszerek esetén alkalmazhatók az objektum megjelenítésben. Egy raszter piramis alsó szintjei részletes
információkat nyújtanak, ugyanakkor nagy mennyiség adatot tartalmaznak. A fels bb szintek kevesebb információval
bírnak és kevesebb mennyiség adatra van szükségük a gyorsabb eléréshez. Ennek a módszernek az el nyei a vizuális
áttekintés el nyeiben és a nagy, képi adatokat tartalmazó fájlok könny bejárásában rejlenek.

Piramis rétegek
Egy adathalmaz rácsháló cellái általában egyez méret ek. A négy-fák kivételt képeznek. Ahelyett, hogy fix méret
cellákra osztana egy területet, finomabb felosztások találhatók azokon a területeken, ahol részletesebbek az információk.
A módszer egy 2n x 2n-es tömb olyan quadránsokba való egymás utáni felosztásán alapszik, amelyekben a négy
quadránsra vonatkozó ugyanolyan adatok a hierarchiában a következ nagyobb egységet adják. Ennek eredményeként a
durva-felbontású tulajdonságok nagy cellákban, míg a finom-felbontásúak kis cellákban tárolódnak. A négy-fák raszteres
adatszerkezet fajták, amelyek figyelembe veszik az adatok felbontását.
3D modellezés
Eddig egy sík felszínén lév vektoros és raszteres adatokkal foglalkoztunk. Azonban bizonyos adattípusok a harmadik
dimenzió teljesebb modellezését igénylik.
Az egyik lehet ség a 3D-s pixelekkel - egy raszteres térinformatika 3D-s megfelel je - történ vizualizáció. A 3D-s
pixelek neve voxel (rövidítés a „térfogat elemre” vagy a „térfogat cellára”). Minden voxel a térfogat egy mennyiségi
egysége, és olyan attribútum adattal kódolt (pl. k zet fajtája), amely a valós objektum vagy jelenség valamely mérhet
tulajdonságát vagy független változóját képviseli.
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A Voxel modell
A térfogat-adatok forrása a valós objektumok vagy jelenségek mintavételezett adatai (pl.: geológiai testek, szeizmikus
mérések), számítógépes szimulációval kiszámított adatok (pl.: szennyezés mozgása egy víztartó rétegen keresztül, viharel rejelzés, stb.) vagy valamely geometriai modellb l generált modellezett adatok.
Csakúgy, mint a felszín-grafikánál, a 3D-s terep a térfogat-grafikában is diszkrét formában jelenik meg. A raszter véges
felbontása bizonyos olyan m veletek pontosságát korlátozza, mint a térfogat és terület számítások, amelyek a voxelszámoláson alapulnak. A diszkrét térfogat manipulálása és átalakítása nehéz a megjelenítési min ség csökkenése vagy
információvesztés nélkül.
Az eddigi el relépés a térfogat vizualizációjában és a számítógépes hardver területén egyesítve a volumetrikus
objektumok bels struktúrájának feltárására irányuló kívánsággal azt vetíti el re, hogy a térfogat-ábrázolás f iránnyá
válik a számítógépes grafikában.

3D-s terepmodell
A folyamatos felületek alapvet tereptárgyak, amelyeket a térinformatikával modellezni kell. A szintvonalaktól és DTMekt l eltér megközelítést használ a TIN (háromszögelt szabálytalan hálózatok - triangulated irregular networks).

Kezdetben a tanulmányozott területen olyan mintapontok találhatók, amelyek szabályosan vagy szabálytalanul lettek
elhelyezve, és amelyek csúcsokként szolgálnak. Mindegyik pont egyértelm topográfiai értékkel rendelkezik. A TIN a
szomszédos pontok összekötésével jön létre, hogy egy szabálytalan háromszög-hálózatot eredményezzen. A vektor alapú
TIN adatmodellnek három alapeleme van, ezek a csomópontok (xyz - koordináták), a vonalak (csomópontok összekötve,
hogy háromszögek alakuljanak ki) és a háromszögek (vagy lapok), amelyekkel egy folytonos felszín alakítható ki. Ezen
kívül a pont adatok alkalmazhatók a felszín szintvonalak sorozataként történ megjelenítésére és tipikus m veletek
elvégzésére az összes olyan interpolációs eljárással, ami a felszíni elemzéshez szükséges.
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A TIN modell
A nem átfed háromszögek halmaza megközelíti a terület felszínét. Mindegyik háromszög egységes, sík felszín, tehát
állandó lejtéssel és fekvéssel rendelkezik. A TIN-ek olyankor jelentenek optimális megjelenítést, amikor minden
háromszög annyira egyenl szög , amennyire csak lehetséges. Más szavakkal a háromszögeknek olyan kompaktaknak,
vagy „kövérnek” kell lenniük, amennyire csak lehetséges. Általában, a háromszögek „kövérsége” a topográfia
összetettségét tükrözi. Ahogy a felszín összetettebbé válik, úgy csökken a háromszögek mérete. Továbbá, minden
háromszöghöz attribútum információk köt dik a csúcsaira, a szomszédos háromszögekre, a domborzati információkra stb.
vonatkozóan.
Adatnyerési eljárások
Az adatgy jtés egyrészr l különálló adatok létrehozását jelenti. A gy jtés történhet méréssel, megfigyeléssel, interjúkkal,
és így tovább. Ezután az adatokat digitális adatbázisokká kell alakítani, de miel tt elkezdenénk a terepmunkát, vagy
aláírnánk egy szerz dést ennek elvégzésér l, egy alapvet kérdésre “nem”-mel kell válaszolnunk - “A kívánt adatok még
nem állnak rendelkezésre megfelel en, digitális formában”. Ugyanakkor azt is tudnunk kell mondani: “Igen, a
költségvetésünk elbírja a terepmunkát! Sajnos, gyakran nem könny döntéseket hozni, és a projekt minden aspektusát
mérlegelni kell. Általában az adatbázisok helyszíni adatokat, valamint nyilvános és/vagy privát helyekr l származó
adatokat is tartalmaznak. Emiatt konfrontálódhatunk a már létez digitális adatok használatának nehézségeivel. El ször is
ellen rizni kell, hogy az igényelt adat megtalálható-e (valahol), másodszor, hogy hozzá tudunk-e férni és harmadszor
pedig, hogy hogyan tudjuk megvenni az adatokat. Sok problémát okoz, hogy számos különböz forrásból kell adatokat
gy jteni valamint különböz térinformatika felépítés mellett kell adatokat cserélni. Heterogén adat-környezettel kell
foglalkoznunk. Hogy sikeresen haladjunk tovább, hasznos a digitális adat-környezetekkel és az ezek adatszerzésre
irányuló hatásával kapcsolatos tudás. A következ fejezetben ötleteket adunk arra, hogy hol lehet adatokat találni. A
kés bbiekben a különböz adatformátumokat és a földrajzi adatok kereskedelmi aspektusait is áttekintjük.

A legnehezebben kezelhet adatbázis
A legfontosabb feladat egy digitális adatbázis létrehozása - amely reprezentálja a térbeli tereppontokat -, ett l függ a
térinformatika használhatósága. Sikeres térinformatika implementációhoz kulcsfontosságú egy nagyméret térbeli
adatbázis kialakítása és karbantartása, emellett a digitális adatok gyakran a térinformatika igen költséges részét is képezik.
A megfelel adatok megkeresése és rendszerbe történ bevitele rengeteg id be telhet. A térinformatika esetében az
adatbázis felépítése gyakran a ráfordított id háromnegyedét is felemészti. Az el készületek nem izgalmasak, gyakran
nehéz és id igényes feladatnak bizonyulnak, eközben türelmetlenségünk egyre n het, el szeretnénk kezdeni digitális
világunk felfedezését, valamint megválaszolandó kérdések is felmerülnek bennünk. Viszont, ha nem készülünk fel
megfelel en, céltalanul bolyongva elveszhetünk az adatok között és a szoftverben.
További akadályt jelent, hogy sok földrajzi adat csak különböz forrásokból nyerhet , tehát szükségessé válik az alapvet
adatgy jtési technológiák ismerete, valamint ismernünk kell az információ-el állítást és feldolgozást is.
Ebben a fejezetben megtanuljuk az alapvet felmérési módszereket a hagyományos terepfelmérést l a modern
távérzékelésig, továbbá, hogy hogyan lehet az adatokat feldolgozni, illetve min ségre vonatkozó adatok szerzésére
szolgáló módszereket is megismerünk.
Ideális esetben az adatok ugyanazon a napon kerülnek begy jtésre, azonosításra és feldolgozásra, ugyanazzal a térbeli
felbontással, és a térinformatika-be ugyanazzal a módszerrel kerülnek bevitelre. A gyakorlatban azonban az adatgy jtés
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távolról sem ideális. El ször is gyakran az adatoknak sem a pontosságát, sem pedig a teljességét nem lehet garantálni. Az
adatgy jtés továbbá különböz napokon történik, különböz térbeli felbontásban, a gy jtés történhet létez térképr l, az
adatok módosulhatnak, és így tovább.
A m szaki fejlesztések eredményeként javultak a módszerek, amelyekkel helymeghatározáshoz szükséges információkat
szerezhetünk, különösen igaz ez nagy földterületek esetében. Azonban minden ilyen fejlett eszköz használhatósága csakúgy, mint régi el deinél - korlátozott, így az adatforrást a felhasználó feladatától függ en kell kiválasztani az
igényeknek megfelel en.
Az adatszerzés önmagában még nem jelenti a térinformatika adatbázis létrehozását. Az adatokat vásárlás vagy mérés útján
történ beszerzésüket követ en be kell vinni a számítógépbe.
Adatforrások széles skálája létezik a térbeli és a min ségre vonatkozó adatok esetében is. A leggyakoribb, általános
térbeli adatforrások a földi felmérésb l származó (GPS-szel támogatott) pontadatok, a távérzékelt adatok és a nyomtatott
térképek. A már létez , nyomtatott térképek szolgálnak még mindig a legnépszer bb adatforrásként bármilyen
térinformatika projekt esetén. Ezeket analóg térképeknek is szoktuk nevezni.

Papírtérképek az adatnyerés legtipikusabb „alapanyagai”
A térbeli adatok térinformatika adatbázisba történ bevitelére nem létezik egyetlen módszer. Inkább azt mondhatjuk, hogy
van néhány kölcsönösen kompatibilis és kiegészít módszer, amelyek külön-külön vagy kombinálva alkalmazhatók. Az
adatbeviteli módszer kiválasztását nagymértékben a térinformatika projekt célja, a rendelkezésre álló anyagi eszközök, és
a bevitelre szánt adatok típusa, illetve bonyolultsága határozza meg. A két alapvet eljárás a térbeli adatok térinformatikabe történ bevitelére a kézi digitalizálás és az automatikus szkennelés.
Ha az ország csapadékmennyiségére vonatkozó információk összevethet k az országról készült légi felvételekkel, akkor
meghatározható például, hogy mely vízzel borított területek száradnak ki korábban. A meghatározáshoz szükségünk van a
csapadékmennyiségre vonatkozó információkra és egy légi felvételre. Ezek különböz információforrások. A
térinformatika nem képes ezen információk elemzésére, ha nincsenek az adatok már olyan digitális formában, amelyet a
számítógép fel tud ismerni. Emiatt az els akadály a térinformatika használatában az adatbázis létrehozása. A projekt
igényeinek megfelel en kialakított adatbázis nélkül nem léphetünk tovább a térbeli elemzésre.
Semmilyen térbeli dimenzióval rendelkez természetes jelenség vagy gazdasági tevékenység természete nem érthet meg
megfelel en a térbeli min ségre történ hivatkozás nélkül. Ne felejtsük azonban el, hogy a térbeli adatok mindig két
részb l állnak: lokációból és attribútumokból. A forrásadatokkal szembeni els dleges igény, hogy a megfigyelt
jelenségekhez tartozó helyszínek ismertek legyenek. A másodlagos igény, hogy rendelkezzünk jellemz információkkal,
amelyek általában közvetlen megfigyeléssel, interjúkkal stb. nyerhet k. Bármilyen olyan változó, amely térben
behatárolható, bevihet a térinformatikai rendszerbe. A forrásanyagok min ségének egyeznie kellene vagy jobbnak
kellene lennie, mint a kívánt kimenet min ségének.
A térinformatika elemzéshez használt adatok típusainak skálája hatalmas. Ez a rendszer különböz céljait tükrözi.
A térinformatika adatoknak sok forrása van, azonban néha jelent s detektívmunka szükséges, hogy a szükséges adatokat
megtaláljuk, különösen, amikor a felhasználónak különböz helyeken kell az anyagok után kutatnia. Az adatok f
szolgáltatói a helyi, az állami és a szövetségi kormányhivatalok. Az Internetet és a World Wide Web-et is nagymértékben
használják az adatok terjesztésére. Ez azt jelenti, hogy tudnunk kell, hol és hogyan keressünk a hálózatokon.
Az adatok el állítóival való közvetlen kapcsolat vagy a velük történ szoros együttm ködés lehet vé teszi a szükséges
adatok használható formában, megfelel háttér-információval együtt történ beszerzését. A projekt céljának megfelel en
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el re el kell döntenünk, hogy az adatoknak mennyire kell pontosnak lenniük. A felhasználónak tudnia kell, hogy olyan
els dleges adatokat kíván-e feldolgozni, amelyeket maga gy jtött, vagy jobb a „használt adatok” alkalmazása. Az
“eredeti” adatok, amelyek egy terület közvetlen megfigyelésével kerültek begy jtésre, els dleges adatoknak tekintend k.
Ez például csapadékmérést, földi megfigyeléssel történ helymeghatározást stb. jelent. A „használt adatokból” (már létez
mérések, térképek, képek stb.) szerzett adatok másodlagos adatoknak min sülnek, digitalizálási és szkennelési folyamat
során keletkeznek. A másodlagos adatokat további információkkal (meta-adatok) kell ellátni, hogy megbízhatóak
legyenek. Sajnos, az ilyen jelleg információk gyakran nem hozzáférhet k. Az ilyen térkép félreértésekhez és hamis
elvárásokhoz vezethet a pontosságra vonatkozóan. Az ilyen „bizonytalanságok” miatt a másodlagos adatok az els dleges
adatokhoz képest alárendeltek. Ugyanakkor a másodlagos adatok el nyökkel is rendelkeznek: általánosságban, könnyebb
ket beszerezni, mint az els dleges adatokat, ami azt jelenti, hogy kevésbé id igényesek és olcsóbbak.
Minden térinformatika projekt egyedi. Mindegyik sajátos környezetet igényel különböz adathalmazokkal, mindegyiknek
külön célja van és így külön feltételeket követel meg. A meghatározó paraméterek, amelyek a forrásanyag min ségét írják
le, a pontosság, a teljesség, a fedettség, a folyamatosság, a hitelesség, az érvényesség és a megbízhatóság (megfelel
formátum).
A földrajzi források gyakran nem fedik le a teljes projektet, hibás helyeket tartalmaznak vagy a megjelenített információk
elavultak. Általában más adatforrásokat is csatolnunk kell az adatbázis teljessé tételéhez. Egy adatbázis létrehozása tehát a
különböz források kombinációját jelenti. A felhasználónak figyelnie kell a használt módszerek lehetséges hátrányaira és
gyengeségeire is. A döntés, hogy melyik módszert válasszuk a feladattól, az anyagi háttért l és a térinformatika projekt
elindításához rendelkezésre álló id t l függ.
Geodéziai felmérés
A felmérés célja, hogy meghatározzuk egy pont helyzetét a környezetünkben. A felmérést végz k távolságok és szögek
mérésével új helyzeteket határoznak meg a létez referenciapontokat (geodéziai ellen rz pontok/alappontok) figyelembe
véve. Helyi léptékben általában megfelel a földfelszínt síkként kezelni és a Föld görbülését figyelmen kívül hagyni,
ezáltal a helyzet meghatározható az iskolában tanult euklideszi geometriából származtatott kétdimenziós sík geometria
segítéségével.
A felmérés különböz módokon alkalmazható a pozíció meghatározására. A horizontális felmérések egy pont x és y
(keleti és északi) koordinátáit határozzák meg a Föld felszínén. Három felmérési módszer létezik a horizontális pozíciók
megtalálására: a sokszögelés, a háromszögelés és a trilateráció.
A sokszögelés (vagy a közvetlen helyszámítás) irány és távolság mérések során alapul egy ismeretlen pont lokációjának
meghatározására. A terepen lév akadályok miatt gyakran lehetetlen egyetlen egyenes vonalú távolságmérést végezni az
ismert és az ismeretlen pont között. Így a felmérést végz nek egy mérést irány és távolságmérések sorozatára kell
osztania. Amikor a sokszögelés a kezd pontban végz dik, akkor ezt „zárt” sokszögelésnek nevezzük. A zárás hibája
hasznos pontossági ellen rzést nyújt, ami nyitott sokszögelésnél nem adott.
A háromszögelés nagyrészt felváltotta a sokszögelési módszert. A háromszögelés néhány irányzóvonal-mérés
keresztezéséb l áll. Két ismert hely közötti alapvonallal kezdve meg lehet határozni egy ismeretlen távolság helyét csupán
a szögek mérésével. El ször egy alapvonalpontból egy irányzóvonalat kell húzni a harmadik, ismeretlen ponthoz. Ezt
követ en az alapvonal és az irányzóvonal által bezárt szöget meg kell mérni, végül az alapvonal másik végér l a harmadik
pontba mutató szöget kell meghatározni. Az ismeretlen pont abba a pontba esik, ahol a két irányzóvonal keresztezi
egymást. A módszer pontosságát könny ellen rizni egy harmadik ismert pont hozzáadásával és az ismeretlen pont felé
es szög megmérésével. Ennek eredményeként mindhárom, ismeretlen ponthoz rajzolt irányzóvonalnak ugyanazon a
ponton kell keresztez dnie.
A trilateráció csak távolságméréseken alapszik. Az alapvonal mindkét végéb l (ismert hossz az alapvonal pontok ismert
helye miatt) meg kell mérni az irányzóvonal távolságát az ismeretlen pontig. A következ lépés, hogy egy ívet húzunk
minden alapvonalpontból és az ív sugaraként a mért távolságot használjuk. Az ívek metszéspontja a meghatározandó
pont. Egy harmadik ismert pont hozzáadásával (plusz ív) ellen rizhet a pontosság.
Amint egy pont helyzete meghatározásra került vagy háromszögeléssel vagy trilaterációval, új alapvonalpontként
szolgálhat, és új alapvonal hozható létre. Így, az alapvonalak „hálózata” kiterjeszthet a tanulmányozott területre.
A helyszínek közti magasságkülönbségek miatt a felszíni méréseknél figyelembe kell venni a meredekséget.
Ehhez egy egyszer technika a differenciál-szintezés. Egy teleszkópos, libellás szintez m szerrel ellátott
irányzótávcsövet kell az ismert magasságú ellen rz pont felé nézve elhelyezni. Ezután a felmérést végz mindegyik
szintez lécet becélozza (vonalazott rúd szakaszos skálabeosztással) és magának a szintnek a kompenzálására
meghatározza a második pont magasságát, ahol a irányzóvonal keresztezi a vonalat.
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Szintezés
A trigonometrikus szintezés teodolit (vagy tranzitm szer) használatával is történhet, olyan szintez m szer helyett,
amelynek irányt je, teleszkópos és szintez részei is vannak. A teodolitot az ismert ellen rz ponton túl kell felállítani. A
mérést végz megméri a függ leges szöget a horizont (vagy más szintez vonal) és az irányzóvonal között. Az
irányzóvonalat a szintez rúdon ugyanabba a magasságba kell fókuszálni, mint az irányzóm szer magassága. A magasság
és az ismert és az ismeretlen pont közötti planimetrikus távolság meghatározására a derékszöghöz kapcsolódó
trigonometriai összefüggések használhatók.
Végül, a szint vagy a teodolit az új pont fölé helyezhet , amelyhez a magasság meghatározásra került, hogy a vertikális
mérések „hálózata” b vüljön.
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A TÁVÉRZÉKELÉS
A távérzékelés olyan folyamat, amely során a Földr l készült képekb l adatgy jtés és térbeli adatnyerés történik. A
képeket olyan eszközök készítették, amelyek nincsenek közvetlen fizikai kapcsolatban a mérni kívánt terepponttal. A
m holdas és a légi távérzékelés szinte végtelen információtengert biztosít, és földi feltételek ismeretével rendelkez ,
tapasztalt „tolmácsot” nyújt. Rengeteg id és pénz takarítható meg a távérzékeléssel, mivel csökken a szükséges küls
munkaigény. Rendszeres id közönként és hosszú id szakon át történ m holdas távérzékelés segíthet a tudósoknak abban
is, hogy azonosítsák az évszakok során a földi feltételekben bekövetkez változások mértékét. Ez különösen hasznos
olyan terület feltérképezésénél, ahol gyakori változások figyelhet k meg a földfelszínen, például a mez gazdasági
területeken, árapályos területeken és id szakosan vízzel borított területeken.

Távérzékelt m holdas kép
A távérzékelt képek a használt képalkotó eszköz, az elkészített kép formája és a szenzorokat hordozó platformok szerint
osztályozhatók. Az eszközök detektálják és rögzítik a kisugárzott energiát, amelyre érzékenyek. Az energiát a földfelszín
bocsátja ki vagy veri vissza, és ez hullámok formájában az érzékel és tároló m szerbe jut. A látható fény az
elektromágneses sugárzás (EMR) egy példája. Az elektromágneses spektrum rövid hullámhossztól (nagy energiájú
gamma sugarak) hosszú hullámhosszig (alacsony energiájú rádióhullámok) terjed. A spektrum olyan tartományokra
osztható, mint például a látható tartomány spektrumszín tartományai. Általában az elektromágneses spektrum számos
tartományát használják ugyanannak a helynek az egy id ben történ érzékelésére. Ez azért hasznos, mert minden egyes
tartomány egy-egy adott jelenségre érzékeny: egyik esetben a vegetáció határainak kimutatására, másikban a
talajnedvesség-különbségekre, és így tovább. Tehát a több tartományra kiterjed képek használatával többlet információ
nyerhet annak eredményként, hogy több színkombináció áll rendelkezésre az elemzésnél.
A fotogrammetria olyan technika, amelyet koordinátákkal rendelkez földi objektumok létrehozására (interpretálására)
használnak. A fotogrammetria (légi térképezés) definíció szerint a fizikai tárgyakról és a környezetr l történ rögzítés és
mérés során szerzett információ tudománya és technológiája. Ebben a fejezetben nem foglalkozunk az elemzéssel, csak a
metrikus aspektusra koncentrálunk. A fotogrammetria fényképekr l és más képekr l készített precíz méréseket jelent a
tárgyak helyzetének meghatározása céljából.
A fotogrammetria két alapvet dolgot használ ki: a vertikális képek geometriáját és a térlátás emberi képességét. A
függ leges fényképek úgy készülnek, hogy a fényképez gép tengelye mer leges a Földre.
A tárgyak sztereoszkopikusan nézhet k, amikor két kissé eltér perspektíva áll rendelkezésünkre. A sztereoszkóp
lehet vé teszi azt, hogy az egyik kép a bal szemmel nézhet míg a másik a jobbal. Így, az agyban egy három-dimenziós
kép alakul ki. Ez a módszer a „természetes” látásmódot imitálja.
A légi térképezés ideális módszer összefügg területek fényképezésére nagy részletességgel. Nagyon nagy területek
esetén, például országoknál és régióknál, m holdak is alkalmazhatók.
Légi fényképezésnél egy repül gép is szükséges annak az eszköznek a hordozásához, amelyet arra terveztek, hogy az
elektromágneses spektrumot érzékelje és rögzítse. Az említett eszközöknek különböznek a méreteik és a min ségük,
továbbá filmek és sz r k sokaságát használhatják, amelyeknek megvannak a saját spektrális, id höz köt d és térbeli
tulajdonságaik. A fotófilmek csak a 0,3 - 1 tartományba es energiára érzékenyek (a látható tartomány: 0,4 - 0, 7). Az
elektromágneses spektrum minden más területén film helyett digitális kamerákat alkalmaznak.
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Távérzékelt hiperspektrális légifelvétel
Általában a légi fényképezést 600 - 8000 méteres repülési magasságon végzik az igényelt részletességi szintt l függ en.
Ez szolgáltatja a nyers bemenetet a planimetrikus és a topográfiai térképezéshez. Az érzékel k szekvenciálisan mérik a
visszavert sugárzást a repülés nyomvonal mentén. A digitális kamerák eltérnek a visszavert sugárzás rögzítésének
módjában.
Hogy légi felvételekr l precíz méréseket lessen végezni, ismert és pontos ellen rz pontoknak kell azonosíthatóaknak
lenniük a képeken. Ezt pl. jelöl pontokkal lehet elérni, - ismerni kell az x, y, z koordinátákat - amelyeknek jó
fényvisszaver képesség anyagból kell lenniük, hogy a képeken jól láthatóak legyenek. Általában fényképenként
legalább három ellen rz pont van. A fényképek sávokban készülnek a képek és a sávok közötti elegend átfedéssel, hogy
a teljes terület sztereoszkopikus fedése biztosítva legyen.
Ha feltételezzük, hogy a kamera lencséje nem torzít, a film vagy a papír nem kicsinyít vagy nagyít, és a Föld hajlása
elhanyagolható, akkor egy teljesen sík földterület felett tényleg mer leges helyzetben felvett fényképek léptéke állandó
lesz. Ilyen ideális feltételek csak ritkán léteznek, ezért a magasabban fekv tereppontok áthelyez dnek a kép közepét l,
míg az alacsonyabb tereppontok a közép felé kerülnek. Ez az áthelyez dés annál nyilvánvalóbb, minél távolabb van a
tereppont a fénykép közepét l.
A m holdak szkennereket is tartalmaznak olyan érzékel kkel, amelyek a Föld felszínér l kibocsátott vagy visszavert
sugárzásra mágnesezhet ek. A m holdas technológia nagymértékben hasonlít a repül gépekkel készített légi felvételeknél
használtakra. Érzékel knek digitális kamerákat használnak. Ezek alacsonyabb felbontású, kisebb lépték képeket
gy jtenek a Földr l, mivel távoli, Föld körüli pályán vannak. Ezek az eszközök különböz képeket készítenek, amelyek
mindegyike pixelekb l áll. A raszteres m holdkép-felbontás abban a földi területben van kifejezve, amelyet a pixelek
lefednek.

Osztályozott LANDSAT m holdfelvétel
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A m holdak lehet vé teszik a Föld pásztázását, méghozzá töredéknyi id alatt, mint az a hagyományos, repül gép
hordozta érzékel eszközzel lehetséges. További el nyeik: a minimális domborzati torzítás, a hosszú távú, ismétl d
fedés, az állandó képarány és a kit n képgeometria. Nagy hátrányuk viszont az energiaveszteség, ami az atmoszférán
való áthaladás során jellemz elnyel désb l vagy szóródásból adódik. Ennek eredményeként a képtisztaság és a kontraszt
gyakran csökken.
Néhány érzékel (optikai érzékel k) más hátrányokkal is szembesíti a felhasználót. Ezek az érzékel k érzékenyek a
felh kre. Ha felh k fednek egy területet, akkor az optikai szenzorok a felh kr l visszavert sugárzást rögzítik nem pedig a
földr l visszavertet.
Az elektromágneses jelek a földön lév dolgokat „helyettesítik” (spektrális jel). Figyelni kell arra, hogy a jeleket gyakran
tapasztalt specialistáknak kell feldolgozniuk miel tt a tereppont kategóriák azonosíthatók lennének.
A távérzékelt adatok gyakran topográfiai térképek összeállításához kiindulási adatként szolgálnak. A legmeggy z bb érv,
hogy fotogrammetriát használjunk egy területalap létrehozására, a nagymérték pontosság, valamint a folyamatosság,
amit biztosít. Ennek eredményeként az információkra hivatkozni lehet és azok illeszthet k is.
A légi térképek készítése nagyon gyors, mivel a légi felvételek mozaikokba történ rendezése is gyors folyamat. Ezekre a
mozaikokra rányomtathatók a kiválasztott térkép-szimbólumok, tulajdonságok, szövegek és így tovább, és így kész
térképet kapunk, amikor a hagyományos topográfiai térképek nem hozzáférhet k.
Az egyik legfontosabb fotogrammetrikus szolgáltatás a (digitális) ortoképek készítése. Ezek planimetrikusan korrekt légi
felvételek. A javítási folyamat során a felszín okozta képi torzulások kiküszöbölésre kerülnek. A folyamat a földi
magassági adatokon alapszik. Ezek után az ortoképek térképi hely-pontossággal rendelkeznek. Az ortoképek a térképek
frissítésekor és a térképeken nem feltétlenül látható felszíni tereppontok tanulmányozásakor hasznosak. Az ortoképek
mozaikká történ összeállításával és további információk rájuk nyomtatásával ortofotótérképeket kapunk. Digitális
ortoképek vagy szkennelt légi felvételek a térinformatikában az adatok egy rétegeként ugyanúgy használhatók, mint a
raszteres m holdképek.
A távérzékelt adatok különösen hasznosak nagy területek viszonylag alacsony költségen való felmérésére. Megfelel
min ség , kislépték térképek állíthatók el relatíve olcsón m holdképekb l. Általában a távérzékelés nagy kiterjedés ,
nehezen járható felszín területek felmérésére alkalmasak vagy ott, ahol a hagyományos felmérések túl költségesek
lennének. A nagylépték képek gyakran alaptérképként vagy a topográfiai térképek forrásaként szolgálnak, mivel
potenciálisan nagyfokú a pontosságuk és a folytonosságuk. A távérzékelt képeket analóg vagy digitális
fényképez gépekkel készítik. A fényképek, bár nem digitálisak, digitalizálhatók egy vektoros digitalizáló tábla
segítségével, vagy szkennelhet ek és képként a térinformatika-be vihet k. Mindkét eset általában digitális képjavítást és
újbóli, lépték szerinti feldolgozást igényel, hogy a fényképez gép légi fényképezéssel járó torzításait kijavítsuk. Mint a
térképi adatok, a m hold- vagy légi felvételek sem nyújtanak semmilyen topológiai összekapcsolhatóságot és, ha
szükséges, képerny n kell ket digitalizálni. Adatforrások: USGS, NOAA-AVHRR, LANDSAT, SPOT, EOSAT. Az
Interneten keresztül elérhet m holdképek a következ helyen találhatók: http://umbc7.umbc.edu/~tbenja1/freedata.html
GPS technika
Külön fejezet foglalkozok a GPS technika alkalmazásával ezért itt csak a legfontosabbakat foglaljuk össze.
A GPS (m holdas v. rgeodéziai) helymeghatározás olyan háromdimenziós felmérési és navigációs módszer, amely
rádiójeleken alapul. A jeleket az amerikai NAVSTAR m holdak bocsátják ki. A GPS-t az amerikai Védelmi
Minisztérium (Department of Defense - DOD) alapította és ellen rzi. Bár a GPS-nek világszerte több ezer civil
felhasználója van, a rendszert az amerikai hadsereg számára tervezték és az is m ködteti.
A GPS els dleges funkciója a világban történ háromdimenziós navigáció. A névleges GPS m ködési konstelláció
(Operational Constellation) legalább 24 m holdból áll, ezek hat egyenl távolságra lév orbitális síkban helyezkednek el
(60 fok távolságra) és 1óra alatt megkerülik a Földet. A m hold-pályasíkok körülbelül 55 fokban esnek az ekvatoriális
síkra. A pálya magassága olyan, hogy a m holdak megismétlik ugyanazt a nyomvonalat és konfigurációt bármilyen pont
felett körülbelül 24 óránként (minden nap 4 perccel korábban). Ez az együttállás biztosítja a felhasználónak, hogy 4 - 8
m hold látható a Föld bármely pontjáról.

A NAVSTAR rendszer
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Az amerikai helymeghatározó rendszeren kívül (GPS) van egy orosz (GLONASS) és egy európai (GALLILEO) is. A
jelenlegi GLONASS konstelláció 10 m holdból áll, bár teljességében 24 m holdnak kellene lennie három nagyjából kör
alakú pályán. Így, a GLONASS csak az északi féltekére terjed ki. Az amerikai és az orosz rendszerekkel szemben az
európai GALLILEO nincs katonai kezekben. A GALLILEO m ködésének kezdetét 2008-ra teszik.
Egy pont helyzete a Földön egy hordozható készülékkel kerül meghatározásra. Egy ilyen készülék használata a m holdak
távolságának mérése miatt szükséges. A vev pontosságát a használt vev k száma és min sége, az elérhet m holdak
száma és az egy helyzetpont beméréséhez szükséges id határozza meg.
Általában 4 - 7 m hold látható mindig a Föld minden pontján napi 24 órában. Hogy hatékonyak legyünk, legalább három
m holdnak kell láthatónak lennie a vízszintes felméréseknél és négynek függ leges felmérések esetében.

Terepi helymeghatározás GPS-el
A m holdak két mikrohullámú jelet sugároznak. Az L1 frekvencia (1,575,4MHz) a navigációs üzenetet továbbítja és a
C/A kód (C/A code) modulálja. Egyszer bben, egy ilyen kód „be” („on”) és „ki” („off”) impulzusok összetett sorozata.
Az L2 frekvencia (1,227,60 MHz) az ionoszférikus késés mérésére használt. Az L1 és az L2-t is modulálja a P-kód (PCode). 2000 május 2-tól az amerikai hadsereg kikapcsolta a szelektív elérhet séget (selective availability - SA), ami a
civil C/A kód pontosságát korlátozta. Ez hatalmas el ny a civil falhasználó számára, mert a horizontális pontosság 100
méterr l 20 m-re n tt.

Geodéziai GPS vev
A fogadott kódokat és jeleket a GPS vev alakítja koordinátákká a Geodéziai Világrendszer WGS 1984-en (World
Geodetic System 1984, WGS-84) alapulva. Ezután ezeket a koordinátákat át lehet konvertálni bármilyen kívánt
koordináta-rendszerre.
A navigációs vev ket repül gépekre, hajókra, földi járm vekre és kézi kivitelben készítik. Pontosságuk és élességük a
látható m holdak számától, a szolgáltató által nyújtott részletességt l és a min ségt l függ. A „min ség” az
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atmoszférában létrejött hibák minimalizálására utal. A GPS jelek lelassulnak az ionoszféra részecskéi és a troposzférában
lév nedvesség miatt, ami hibákat okoz az id re vonatkozóan. A kétfrekvenciás mérés összehasonlítja az L1 és az L2
közötti id eltolódást és kijavítja azt. Azonban ezt csak a csúcskategóriájú vev k támogatják.
A vev k ára a képességeikt l függ en változik, ami azt jelenti, hogy azon képességükt l függ, hogy képesek-e kód vagy
kód és jel fogadására. A többi költség a több vev árát, ha kell, az utólagos feldolgozáshoz szükséges szoftvert és a
speciálisan képzett személyzetet tartalmazza.
A GPS vev knek az épületekr l stb. érkez jelvisszaver désekkel is meg kell küzdeniük. Ezt többirányú (multipath)
hibának nevezik. A jó vev k fejlett jelkizárási technikákat alkalmaznak ennek a problémának a minimalizálására.
A „pontosság geometriai hígítása” (geometric dilution of precision - GDOP) még egy érdekesség. A GDOP érték a
m hold geometriájától függ. Minél távolabb van a négy elérhet m hold, annál kisebb a GDOP - legalább 8 alatt kell
lennie.
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DIGITÁLIS ÉS ANALÓG ADATFORMÁTUMOK
A térképi adatok pontonkénti bevitelét gyakran digitalizálásnak nevezik. Használatához egy térképet kell helyezni egy
elektromosan érzékeny táblára, amit digitalizálónak (tablet) neveznek. Ezután a térkép részei egy kurzor segítségével
bevihet ek. A digitalizálandó pontok kiválasztása a vonal irányának változásán alapszik. Minél közelebb helyezkednek el
a pontok (különösen irányváltásoknál), annál hasonlóbb a digitalizált és az eredeti vonal. Amennyiben egy vagy két pont
hiányzik az ívelt szakaszban, a két vonal különbözik, különösen az íveknél.
Az alapvet digitalizáláshoz szükséges hardver egységek: a digitalizáló tábla, egy kézi kurzor és egy számítógép-terminál
vagy munkaállomás. A digitalizáló táblák nagyon változatosak mind méret, mind pedig pontosság tekintetében, de a
beágyazott „drótok” megléte közös vonásuk. A táblához egy kurzor van csatlakoztatva, és a kurzor táblán történ
mozgatásából származó elektromos töltést a tábla alatt található háló veszi fel. Az aktivált drótok x és y koordináták
formájában kódot generálnak és továbbítanak. Néha a digitalizáló tábla felül van írva egy parancsokat tartalmazó
menüvel, ami gyors parancskiválasztást tesz lehet vé.
A kurzor függ leges szála segíti a célzást. Az egéren lév billenty zet azokat a m veleteket támogatja, amelyekkel
definiálhatók a csomópontok, a csúcsok, a címkék, a szimbólumok és sok minden más.
Az összes jelenlegi számítógép - a PC-kt l a munkaállomásokig - támogatja a digitalizálást. A jobb munkaállomások már
digitalizálás közben megjelenítik a grafikus tereppontokat, ami lehet vé teszi, hogy valós id ben ellen rizhessük a bevitel
során az esetleges hibákat.
A digitalizálási folyamat általában négy lépésb l áll: a térkép el készítésb l, a térkép-regisztrációból, az adatbevitelb l és
adatszerkesztésb l. Miel tt a digitalizálás elkezd dhetne, gyakran szükséges bizonyos mérték el készítés elvégzése - az
információk kiválasztása és hozzáadása, a jelölési rendszer szabványosítása, a térinformatika kompatibilitás biztosítása, és
így tovább.
A térkép-regisztráció kritikus folyamat, különösen amikor különböz források hivatkoznak ugyanazon földi pontra. A
regisztráció során egy pontsorozatot kell azonosítanunk a térképlapon és meg kell adnunk a valós koordinátáikat is.
Laponként legalább két pont szükséges a regisztrációhoz. A regisztrációs pontoknak a teljes térképen kell
elhelyezkedniük. Minél kevesebb pontot használunk, annál közelebb kell lenniük a térkép széléhez.

objektum

digitalizált

koordináták

Pont
Vonal
Poligon
Pont vonal ill. poligon digitalizálása
Minden egyes tereppontot valahogy feliratozni vagy azonosítani kell a digitalizálási folyamat során vagy utána. Általában
automatikusan egy azonosítási szám (identification number - ID) rendel dik minden egyes ponthoz, vonalhoz vagy
sokszöghöz. A digitalizálás vektor alapú. A digitalizált adatok koordinátapontok, amelyek láncokká vannak összekötve. A
vonalaknak kezd és vég csomópontjaik vannak, valamint közbens csúcsaik. A sokszögeknek egyetlen kezd -vég
csomópontjuk van és közbens csúcsaik. A digitalizálási folyamat gyakran messze elmarad a tökéletest l, különböz
utómunkákat igényel, miel tt az adatok használhatóak lennének.
Mindig nyelvi z rzavar van a “pontosság” és a “élesség” körül. Általánosságban a “pontosság” arra a mértékre utal, hogy
egy térképen vagy egy digitális adatbázisban lév információk mennyire egyeznek a valós világbeli helyzetükkel. A
„pontosság” a mérések pontosságára utal. A pontos helyzeti adatok a helyzetet egy egység töredékéig mérhetik. Azonban
fontos tisztában lenni azzal, hogy a pontos adatok - mindegy milyen pontos a mérés - pontatlanok lehetnek. A felmér k is
követhetnek el hibákat vagy akár az adatok adatbázisba történ felvitele során is történhet hiba.
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alulhúzás
kétszer digitalizált vonal
szög
hiányzó vonal
túlhúzás

hiányzó terület-cimke

Tipikus digitalizálási hibák
A térkép-digitalizálás pontossága korlátozott. El ször is a digitalizáló precíziója korlátozott. A digitalizáló táblákat
rendszeresen kalibrálni kell, mivel elmozdulhatnak és az ütések és rázkódások befolyásolják ket. A második hibaforrás
az eredeti dokumentum pontatlanságához köthet . A papírtérképek használata zsugorításhoz vagy nyúláshoz vezet.
Ezeken túl maga a digitalizáló kezel je is min ségkorlátozó tényez . Az ívek véletlenül keresztez dhetnek, megtörténhet,
hogy a sokszögek határvonalai nincsenek lezárva, hogy a tereppontok rosszul lettek azonosítva vagy kétszer lettek
digitalizálva, és így tovább. A digitalizálás azt is jelenti, hogy odafigyelünk a csomópontok, a csúcsok és a tereppontok
helyzetének meghatározására. A geometriai tereppontok bevitele elég egyszer , de a görbék potenciális pontatlanságokkal
rendelkeznek amiatt a kényszer miatt, hogy a görbéket le kell rövidíteni egyenes szakaszokra.
A digitalizált tereppontok geometriájának ellen rzése úgy a leghatékonyabb, ha felosztjuk a digitális térképet és rátesszük
az eredetit.

Vektorizált térkép utóellen rzése
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A szkennerek a létez térképeket és rajzokat digitális raszter-formátummá alakítják (lásd raszteres rendszerek). A
szkenner optikája a területet kis, egységes területekre osztja (négyzetek). A kép ilyen pontjait pixeleknek hívjuk. Amikor
egy dokumentumot szkennelünk, a pixelek sorai egy értéket rögzítenek, amely a térkép pontjainak a szürkeskáláját vagy
színét reprezentálja. Minél nagyobb a felbontás, annál több ideig tart a szkennelés, mert nagyobb adatmennyiség
keletkezik.
A szkennelés háromféle módon történhet: fekete-fehér, szürkeárnyalatos, és színes formában. Az eredeti dokumentum
állapota és típusa határozza meg a kiválasztandó módot és felbontást. A 200 - 1000 hüvelykenkénti pontszámot (dpi)
használjuk általában a dokumentumok és térképek szkennelésére. A beszkennelt képek pl. 0 és 255 (28) közötti
pixelértékekkel rendelkeznek.
A raszterképek felbontását többféleképpen ki lehet fejezni: vagy a hüvelykenkénti pontok (pixelek) számával (dpi), vagy
az aktuális rasztercella mérettel. Ha például 400 dpi-s felbontásunk van, akkor a dokumentum úgy kerül szkennelésre,
hogy hüvelykenként 400 pixel lesz az x és az y irányban is.
A vektoros digitalizálók és a raszter-szkennerek is úgy kódolják az adatokat, hogy figyelembe veszik a gép
koordinátarendszerét (x, y koordináták). Utólag a helyi gép koordinátáinak egy meghatározott földrajzi
referenciarendszerbe történ átalakítása szükséges.
A szkennerek a szkennelés végrehajtásához használt mechanizmusban, a szkennelhet dokumentum méretében, valamint
a rendszer összetettségében és árában különböznek. Két alaptípusú szkenner létezik: a síkágyas és a forgódobos.
A síkágyas szkennerekben a dokumentumot egy sík üvegfelületre kell helyezni, és a szkenner érzékel eszköze pásztázza
a képet. Ezek az eszközök egy lapnyi méretre korlátozódnak. Jelenleg ezek a berendezések elég nagy felbontást nyújtanak
viszonylag alacsony áron.
A forgódobos szkennerek nagy pontosságú, drága berendezések, amelyek nagy méret papírok vágás nélküli
szkennelésére alkalmasak. Ezek egy forgódobot tartalmaznak, amelyen a dokumentum található, és egy mozgó szkennert.
A szkennerek m ködési módjaikban is eltérnek. A reflektív szkennerek esetében a fényforrás és az érzékel ugyanazon az
oldalon van a dokumentumhoz képest. Ez a típus fényt át nem ereszt rajzok (pl.: papír) esetében hasznos. A
fényátereszt szkennerek esetén a fény átmegy a dokumentumon, és az érzékel a másik oldalon helyezkedik el (pl.: dia).
Ezek általánosságban jobb min ség képeket állítanak el , mivel kevesebb a fénytörés, de csak átlátszó eredetiek esetén
használhatók.

Korszer forgódobos szkenner
A raszterképeket néha át kell alakítani vektoros formátummá. Ez azt jelenti, hogy a pixeleket, amelyek egy térkép
jellemz it írják le, x,y koordináták sorozatához kell kapcsolni és x,y jelsorozattá kell alakítani, hogy azok csomópontokat,
íveket, sokszögeket, szimbólumokat és szöveget írjanak le. A feldolgozás vagy kézi digitalizálással, vagy pedig egy olyan
átalakító technika alkalmazásával érhet el, amely automatikusan követi a raszter-vonalakat és vektorokká alakítja ket.
Az említett digitalizálás folyamata hasonlít a térkép-digitalizáláshoz, azonban „képerny n történ digitalizálásnak”
hívjuk. A digitalizálási eljárás a képerny n történik, nem pedig digitalizáló táblán. Az alap, automatizált átalakítási eljárás
során el ször a beszkennelt dokumentum vonalainak, szimbólumainak és karaktereinek az automatikus felismerése
történik. Ezután a vektor részeket és szövegeket kell létrehozni objektumok létrehozásával. Az átalakítás leghatékony
módja nem teljesen automatizált, inkább interaktív folyamat.
A vonalak automatikus átalakítása messze a legfejlettebb, bár el fordulnak problémák a raszter-felbontástól és a vonal
megjelenítését l (pl.: szaggatott vonalak) függ en. A szimbólum-felismerés nehézségei még nem megoldottak, és a
folyamat nem annyira fejlett, mint a szöveg karaktereinek felismerése.
Ide kapcsolódik az ún. optikai karakterfelismerés (OCR), mely olyan technológia, amely lehet vé teszi a beszkennelt
szöveg karaktereinek külön-külön történ felismerését. Az automatikus konverzió eredményei azonban nagyon változóak
a teljesítmény és a pontosság tekintetében.
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Térbeli adatcsere
A legtöbb számítógép-felhasználó már tapasztalt nehézségeket fájlok, például egyik szövegszerkeszt r l egy másikra,
vagy éppen egyik fajta személyi számítógépr l egy másikra történ átvitelénél. Még akkor is elveszhet a formázás és
hibás karakterek adódhatnak az eredetihez, amikor csak a nyers szöveg kerül átvitelre. A térbeli adatok átvitele is hasonló,
de összetettebb kihívásokat jelent. A térinformatika rendszerekben az adatcsere adatok importálására és exportálására
szolgáló interfészeken keresztül történik. A tradicionális módszer a közvetlen fordítás alkalmazása volt. Az egyik
formátumot közvetlenül egy másik, szabadalmazott formátumra kellett fordítani. Ez természetesen fordítási lehet ségek
ezreihez vezetett. Manapság egy tipikus megoldás a “semleges” csereformátumú platformok használata. Az exportálandó
fájlt semleges formátumúra kell konvertálni, ekkor már egy másik rendszer is importálhatja, amely képes a csereformátum
olvasására, ugyanakkor viszont a rendszer a fájlt lefordítja küls tárolási formátumra. Az adatcsere közben felmerül
problémák így még nem teljesen megoldottak. Van-e valamilyen mód arra, hogy szisztematikusan kezelhessük az adatösszeférhetetlenségeket? Általában az adatok 1:1 arányban kerülnek konvertálásra, a hibákat, az összefüggéstelen
adatelemeket stb. is beleértve. Emiatt egy új megközelítés vált fontossá - az adatleíró nyelv kifejlesztése.
Két f bb adatmodell van, amely a mai térinformatika rendszerek alapjait alkotja: a már említett raszteres és a vektoros
adatformátum.
Digitális adatok, amelyek jelenleg raszteres formátumban hozzáférhet ek, például a szkennelt térképek és a légi
felvételek, a m holdképek, a digitális ortoképek és a digitális magassági modellek.
Vektoros formátumban a topológiai vektor-körvonalak, a nem topológiai vektor-körvonalak és az annotációs szintek
hozzáférhet ek.
A digitális attribútum adatok azon fajtái, amelyek egy térinformatika-be inputként bevihet k, tartalmazzák azokat a
fájltípusokat, amelyek különböz
szabványos szoftvertermékekkel (táblázatkezel k, adatbázis-kezel k és
szövegszerkeszt k) kezelhet k. A használható fájl-formátumok közé tartozik a dBase, az Excel és az ASCII szöveg. Az
ASCII rövidítése az információcserére vonatkozó amerikai szabványkódnak (American Standard Code for Information
Interchange). Nemzetközi szabvánnyá vált a számítógépes input-output adataként használt alfanumerikus és grafikus
karakterek kódolására. Minden számítógépben kezelt számnak és karakternek bináris (0/1) kódban kell lennie. Minden
ASCII karaktert, amit a billenty zetr l, a digitalizáló tábláról vagy egy ASCII szövegfájlból bevittek, a gép belül bináris
egészekké alakít.
Az AutoCAD számítógép által támogatott tervez csomag (AutoDesk), készít inek hatalmas sikerük volt a rajzcserél
formátumukkal (DXF - drawing exchange format). A dxf szabvány egy ASCII formátum, amely egy CAD rajz tartalmát
oly módon írja le, hogy azt más szoftver-rendszerek is értelmezhetik. Gyakran használt de facto szabvánnyá vált a grafikai
és térbeli információk átvitelére. Majdnem minden f bb CAD rendszer lehet séget biztosít dxf fájlok importálására és
exportálására.
A számítógépes grafikai metafájl (CGM - Computer Graphics Metafile) nemzetközi szabvány a grafikára. Semleges
formátum, amely f leg “prezentáció” típusú grafikák készítésére szolgál.
Az ASCII alapú IGES (Initial Graphics Exchange Specification, kezdeti grafikacsere specifikáció) egy forgalmazótól
független CAD/CAM csereformátum, amelyet az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium (U.S. Department of Commerce
NIST) fejlesztett ki azon céllal, hogy felállítson egy szabványt a termék-meghatározó adatok (geometriai adatok,
magyarázó jegyzet, adminisztratív vagy termékazonosító adat) védjegyzett CAD/CAM rendszerek közötti cseréjére.
A Hewlett-Packard grafikus nyelv (HPGL - HP Graphics Language) de-facto szabvánnyá vált a plotter formátumok
számára, és majdnem minden plotter-gyártó szabvány-követ ként támogatja.
A Postscript-et (PS/EPS) az Adobe Systems fejlesztette ki olyan teljes érték programozási nyelvvé, amelyet a nyomtatás
és a megjelenítés kimenetének a leírására is használnak. Általában a PostScript-et a papíron lév objektumok
elrendezésének leírására alkalmazzák.
Az AutoDesk Drawing Web Format (DWF) AutoDesk javaslat, amely egy egyszer vektor formátum a World Wide Web
számára.
Ne felejtsük el, hogy a CAD nem ajánlja fel a topológiai összekapcsolhatóság explicit kódolását!
Sok különböz adatformátumot használ a kormány és a kereskedelmi adatszolgáltatók is. Az egyik legkorábbi digitális
formátum, amelyet m hold adatoknál alkalmaztak, a pixel által sávátlapolt (BIP - band interleaved by pixel) formátum.
Ez a formátum a pixeleket külön tárolási egységekként kezeli, a fényer értékeket minden egyes pixel esetén egymás után
eltárolja. Ugyanúgy, ahogy a BIP formátum, a vonal által sávátlapolt (BIL - band interleaved by line) formátum az adat
minden egyes pixelét külön egységként kezeli, azok soronként kerülnek tárolásra. Minden egyes vonal mind a négy
sávban ábrázolásra kerül, miel tt a következ vonal rögzítésre kerülne. Mint a BIP formátum, ez is nagyon hasznos, ha a
kép minden sávját használni kell az elemzésben.
A sáv-szekvenciális formátum esetében minden adatot, amely egyetlen, az egész területet lefed sávra vonatkozik, egy
fájlként kell írni. A sáv-szekvenciális formátum kényelmes, mert nem kell szükségtelen információkat olvasni, ha
bizonyos sávokra nincs szükség.
A hosszankénti kódolás (Run-length encoding) egy sáv-szekvenciális formátum, amely rögzíti a fényer értékeket is és
azt is, hogy hányszor jelent meg a fényer érték az adott szkennelési vonal mentén. Például, ha egy erd esetében 60-as a
fényer érték 80 pixelen keresztül a szkennelési vonal mentén, akkor ez eltárolható a számítógépben, mint 080060-as
egész szám, ami azt jelenti, hogy a következ 80 pixel mindegyikének 60-as a fényer értéke. Ha az adat nagyon
heterogén, kevés hasonló fényer értékkel, akkor ez a formátum sem jobb a többinél.
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A különböz fájlformátumok különböz adottságokkal rendelkeznek, és a programok különböz fájltípusok variációival
dolgoznak, amelyek között általában egy saját védjegyzett formátum is található.
A GIF (Graphics Interchange Format - grafikai csereformátum) egy 8 bites képtípus és így 256 színárnyalatra
korlátozódik. A GIF fájlok nem mindig használhatóak olyan termékalkalmazásokban, amelyek nagy szính séget
igényelnek. A GIF támogatja az összef zést és az átlátszóságot. A tömörítés veszteségmentes.
A JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group - egyesült fényképészek csoportja formátum) folyamatos tónusos képek
mentésére alkalmas, mert minden jelenlév színinformációt megtart (24 bit = 8 vörös, 8 zöld, 8 kék, 16,7 millió szín). A
JPEG egy olyan tömörítési eljárást használ, amely úgy csökkenti a fájl méretét, hogy nem menti el azokat az
információkat, amelyek nem létfontosságúak a kép integritásához. A JPG-nek nincsenek opciói az összef zésre és
átlátszóságra.
A TIF/TIFF (Tagged Image File Format - csatolt kép fájl formátum) jó min ség képek mentéséhez hasznos. A TIF
támogatja a fekete-fehér, a szürkeárnyalatos, az álszínes és a true-color képeket, amelyek mindegyike elmenthet
tömörített vagy nem tömörített formátumban. A TIFF-et gyakran használják kiadványszerkesztésben, és interfészként
szolgál számos szkennerhez, valamint grafikai csomaghoz is.
A GIF egy versenytársa az új PNG formátum (Portable Network Graphics - hordozható hálózati grafika). Sima
átmeneteket és átlátszósági szinteket támogat. A tömörítés veszteségmentes és különböz bitmélységekben is elmenthet .
A földrajzi adatok vásárlása, szabványok
A térbeli adatok gy jtésének nagyságrendje a technológiák fejl désével (nagy felbontású légi- és m holdképek, GPS,
stb.) és a térbeli adatokat beszerez és felhasználó emberek és szervezetek növekv számával gyorsan növekszik. A
térbeli adatok mennyisége folyamatosan n , mert az emberek ráébredtek arra a tényre, hogy a különböz adatok helyszín
szerinti indexelése alapvet és könny módja további információk generálásának. A nem megfelel pontosság vagy az
adatok teljes hiánya az ellen rzésnek, vagy a térbeli adatok újbóli, helyszíni vagy távérzékelési technikákkal történ
beszerzésnek szükségességét vonja maga után. A digitális adatbázisok létezésének ellen rzésével rengeteg munka, id és
pénz takarítható meg, mindazonáltal a digitális adatok puszta létezése nem elegend . Akkor profitálhatunk a digitális
adatbázisokból, ha könnyen hozzájuk férhetünk. Az adatok gyakran darabokban vannak, szétszórva számos szerveren,
dokumentumban, intézményben és országban, és ezeket az adatokat általában különböz formátumban tartják.
Az utóbbi évek folyamán egy új gazdasági szegmens jelent meg - a földrajzi adatszolgáltatás. Az Internet és a World
Wide Web napról napra az els dleges és másodlagos adatok szerzésére szolgáló f eszközzé válik. Ugyanakkor lehet ség
nyílik több ügyfél elérésére is gazdagabb, fogyasztó-központú üzleti és fogyasztói ajánlatokkal. A kormányok is
profitálnak, mivel egy rugalmas és olcsó médiumot kapnak ügyeik intézésére. Mivel a kormányintézmények a térbeli
adatok egyedüli legnagyobb el állítói, modellként szolgálhatnak a térbeli információk infrastruktúrájának kifejlesztésére.
A legtöbb közintézmény azonban még nincs teljesen tisztában adatainak értékével, és/vagy nem árulja ezeket vagy nem
tudja, hogy mennyit kérjen értük.
Az Internet egy olyan eredményes és hatékony módot támogat, amellyel minden lehetséges formájában (térképekként,
grafikákként, szövegként és digitális adatokként) földrajzi adatokat kapunk, használunk és osztunk meg. Az egyetlen még
hiányzó dolog is pótlásra kerül a közeljöv ben: ezek az “on-line” térinformatika alkalmazások.
A földrajzi adatok el állítása terén történt nagy beruházások ellenére, amelyeket a kormány és a privát szektor végzett, az
adatok elektronikus disztribúciója még nem teljesen kiforrott. Az olyan politikával kapcsolatos bizonytalanságok miatt,
mint a földrajzi adatok tulajdonjoga, a titoktartás védelme, hozzáférési jogok a kormány által összeállított és fenntartott
adatbázisokhoz és az információ megbízhatósága, a földrajzi adatok piaca lassan b vül.
A tranzakció biztonsága kritikus fontosságú a sikeres elektronikus kereskedelemben egy olyan nyitott hálózati
környezetben, mint az Internet. Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan megvitatandó témák: az azonosítás és a
hitelesítés, az engedélyezés és a hozzáférés, az ellen rzés, az adatintegritás, a titkosság, a nem megtagadás, a bizalom és a
szabályozás. A szellemi tulajdonjogok (intellectual property rights - IPR) ellen rzésére egy keretrendszert kell kidolgozni,
amelyben garantált az adat- és szoftvergyártók védelme anélkül, hogy túlzottan szigorodna a piac.
Ennek a frenetikus fejl désnek a középpontjában az elektronikus szállítás koncepciója, valamint a termékekért és
szolgáltatásokért fizet rendszerek, átutalások, stb. vannak. Más szavakkal az elektronikus pénz az, ami lehet vé teszi az
üzlet számára, hogy on-line boltot nyisson, ha ez egyáltalán bekövetkezik. A fizetési rendszerek hagyományos formái
meglehet sen alkalmatlanok a hálózati használatra a biztonsági meggondolások, a hatékonyság hiánya, az adózási és a
helyi törvények vagy egyszer en az alkalmazhatatlanság miatt. Jelent s er feszítések szükségesek a felhasználó
elektronikus fizetési rendszerekbe vetett bizalmának meger sítésére.
A harmonizáció gyengíti a kereskedelmi korlátokat, el segíti a biztonságot, lehet vé teszi a termékek, a rendszerek és a
szolgáltatások összehangolását, továbbá az általános m szaki megértést is. Ahhoz, hogy az elérhet digitális adatok
variációit kezelni tudják, az adatcserében érintett feleknek meg kell egyezniük egy semleges vagy szabványosított
formátum közös implementációjáról. Egy olyan szabványosított formátum, amely nem engedi meg a különböz
implementációkat, csökkenti az adathalmazokban lév variációk kezelhet ségét. Az uniformitás és a flexibilitás közötti
egyensúlyra való törekvés nagy nehézséget okoz a szabványokat alkotók számára. A szabványosítást az egész világon a
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO - International Standards Organization), a Nemzetközi Elektrotechnikai
Bizottság (IEC - International Electrotechnical Commission) és a Nemzetközi Kommunikációs Unió - telekommunikációs
szektor (ITU-t - International Communications Union - telecommunications sector) végzi, ezek mindegyike Genfben
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tevékenykedik. Az ISO-ban majdnem 120 ország nemzeti szabványügyi hivatala m ködik együtt. Az ISO eredményeit
nemzetközi szabványokként adják ki. A két bizottságtól származó eredmények a szabad világkereskedelem el feltételei és
a harmadik világ országaiba áramló technológia fontos transzferei. ISO 191xx — Ez a ISO M szaki Bizottság TC/21(ISO
Technical Committee) által kiadott szabvány földrajzi információkkal és geomatikával foglalkozik. Úgy t nik, a szabvány
a jelenlegi U.S. FGDC gyakorlatra épül és hatékony lehet ségeket biztosít a szélesebb szabványkereteken belüli
kiterjesztésre és módosításra (www.statkart.no/isotc211/welcome.html).
Az Európai Szabványügyi Szervezet (The European Standardization Organisation CEN) Brüsszelben tevékenykedik. A
CEN feladata, hogy Európában el segítse az önkéntes m szaki harmonizációt a világszervezetekkel és azok európai
partnereivel. A CEN partnerségi viszonyban dolgozik együtt a CENELEC-val (Európai Bizottság az Elektrotechnikai
Szabványosításra, the European Committee for Electrotechnical Standardization) (www.cenelec.be) és az ETSI -val
(Európai Telekommunikációs Szabványügyi Intézet, the European Telecommunications Standards Institute)
(www.etsi.fr). Az európai szabványok (EN és ETS) követik az ISO, az IEC és az ITU-t szabványait. Az EU Információs
és Kommunikáció Technológiákra (Information and Communication Technologies) irányuló tevékenységein belül a CEN
1997 közepén létrehozott egy ISSS-t (Information Society Standardization System - Szabványrendszer az Információs
Társadalom Részére). A CEN felismerte, hogy az Információs Társadalom piaci igényeit pusztán a hagyományos
szabványosítási módszerekkel nem lehet kielégíteni, új megoldás szükséges. A CEN/ISSS egy középút, olyan nyitott
eljárás biztosítására törekszik, amely kombinálja az el z szabványosítási környezet kipróbált és tesztelt hátterét egy
gyors és piac vezérelte megközelítéssel. A CEN/ISSS olymódon kísérli meg áthidalni a formális és az informális
szabványosítás közötti szakadékot, hogy ötvözi az informális specifikációk gyors eljárását a hagyományos szabványosítás
formális, nyitott egyeztetésével. A CEN Munkabizottság TC 287 (Task Committee TC 287) a földrajzi információs
szektor szabványaival foglalkozik. A TC 287 készített néhány jelentést és normatervezetet (ENV-k) a földrajzi
információkra vonatkozóan, ilyen például az ENV 12160: GI (földrajzi információ) Adatleírás, az ENV 12657: GI
Adatleírás - Meta-adatok és a CR 13568: GI Adatleírás - Fogalmi sémanyelv.
Az OpenGIS Konzorcium (OGC - OpenGIS Consortium, www.opengis.org) egy 1994-ben alapított non-profit szervezet.
A szervezet körülbelül 200 tagot képvisel, és a legnagyobb a globális földrajzi adatfeldolgozó piacon. Tagjai között
vannak vezet szoftvercégek, valamint kulcsfontosságú felhasználók is. Az OGC célja, hogy maximalizálja az
együttm ködést az olyan rendszerek között, amelyek földrajzi térbeli adatokat dolgoznak fel. További céljuk elérni
mindenfajta Földdel kapcsolatos térbeli információ szabad cseréjét, valamint olyan szoftver használatát, amely képes az
ilyen információk manipulálására. A tagok közötti együttm ködésre alapozva az OGC technológiai szabványokat és üzleti
eljárásbeli innovációkat fejleszt ki. Ennek eredményeként az OGC „ absztrakt specifikációkat“ (Abstract Specifications)
és „végrehajtási specifikációkat“ (Implementation Specifications) ad ki. Az OpenGIS Specifikáció nem egy
adattovábbítási szabvány, ehelyett inkább alapvet en egy közös nyelvként szolgál, amellyel szoftver-rendszerek
információkat cserélhetnek a tereppontokról, a geometriáról, a térbeli referenciákról és a földrajzi adatok feldolgozásával
kapcsolatos m veletekr l. Más szavakkal az OpenGIS interfész szabványokat készít tárolási és adatcsere-formátum
specifikációk helyett. Ez lehet vé teszi például távoli térinformatika rendszerek számára, hogy úgy viselkedjenek, mint a
helyi számítógépes környezet kiterjesztései. Az OpenGIS Konzorcium úgynevezett els osztályú kapcsolatot tart fenn az
ISO/TC 211-vel és az ISO azon m szaki bizottságával, amely földrajzi adatok feldolgozásával kapcsolatos szabványokat
dolgoz ki, emiatt a kereskedelmi szoftverek OGC specifikációk szerinti tesztelése automatikusan az ISO-nak való
megfelel séget is jelent.
Az olyan együttm ködési kezdeményezések miatt, mint az OpenGIS is, a jöv ben a földrajzi térbeli adatok aktuális
továbbítása egy végfelhasználó számítógépéhez inkább kivételnek fog számítani. A legtöbb felhasználó ugyanis az
adatokat elég egyszer lekérdezésekre és megjelenítési feladatokra használja, amelyek valójában web alapú
alkalmazásokon keresztül is elvégezhet ek. Ez id t és energiát takarít meg a felhasználó számára az adattovábbításban, az
adatok saját rendszerére történ importálásban, majd pedig egy megfelel munkakörnyezet kialakításában. A teljes
adatátviteli rész elhagyásával a földrajzi adatok sokkal hatékonyabban használhatók, mivel a végfelhasználó inkább az
adott feladatra koncentrál, nem pedig az adatkezelés m ködtetési részleteire. Mindezeken a megtakarításokon túl azt is
észben kell tartanunk, hogy minden másolási és átviteli tevékenység valójában rányomja az id bélyegét az adathalmazra
- bármilyen változtatás az eredeti forrásban ezután már nem elérhet a végfelhasználó számára. A központi helyen történ
adattárolásnak és az adatok csak használatkor történ együttm köd interfészeken keresztüli elérésének egyik f el nye
az, hogy a lekérdezés a használat id pontjában történik, ami közvetlen hozzáférést biztosít a friss információkhoz, és nem
kell az el z leg elkészített másolatokra támaszkodni, amelyek a használat id pontjában már elévültek lehetnek.
A valamiféle állandó hordozón történ földrajzi információk tárolásának ötlete csak a földrajzi adatok (amit ma értünk
alattuk) egy részénél értelmes. Sok információ fontos és jelent s abban az id ben, amikor létrejön, de kés bb “csak”
történelmi jelent sége van. Hogy közvetlenül megfigyelhessük az átmenetileg dinamikus jelenségeket, a
telekommunikációnak úgy kell továbbítania az adatokat ahhoz a ponthoz, ahol alkalmazásba történ integráció történik,
ahogy azok megfigyelésre kerültek - folyamatos adatfolyamként, vagy id szakos mérésekként. Ott azok egy megfelel
kontextusban kerülnek beágyazásra és elérhet vé válnak azonnali használatra. Mivel sok üzleti tranzakció a szállító vagy
a vásárló relatív helyzetét l, vagy a piaci szegmens adott állapotától, illetve az adott felhasználó igényét l függ, az
eBusiness (elektronikus kereskedelem) egyre inkább gBusiness-é válik - a földrajzi információkat elválaszthatatlanul
fontos dimenzióként integrálva sokfajta kereskedelmi folyamatba. Hagyományosan a monitoringot egy objektum
állapotának állandó megfigyeléseként, els sorban környezeti és biztonsági alkalmazásokban használták. Manapság a
mindenütt jelen lév kommunikációs szolgáltatásoknak köszönhet en egyre inkább a publikus földrajzi információn
alapuló szolgáltatások f ágazatába kerül.
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A térbeli elemzés
A térbeli elemzés térinformatika egyik legizgalmasabb területére. Az el z fejezetek ennek az el készítésére szolgáltak. A
„térbeli elemzés - a térinformatika szíve“, ahogy sokan nevezik a térinformatika térbeli jelenségeket analizálni tudó
képességét. Ennek során már létez adatokból újakat hozunk létre. A gyakorlati modulokban els sorban elemzésekr l lesz
szó, ezért itt csak az elemzések elméleti hátterével ismerkedünk meg.
A térbeli adat-elemzés okai eredhetnek az értékelés szükségéb l, minták kereséséb l, természeti vagy szociális jelenségek
megértéséb l, információkezelésb l, a vizsgálat alatt álló jelenségek intenzitásának és helyzetének el rejelzéséb l, és így
tovább. Emellett az elemzések eredményei gyakran érvként szerepelnek a döntéshozatali folyamatban.
Mindazonáltal a térinformatika képességeibe vetett túlzott optimizmus sem indokolt. Bár a térinformatika tényleg
hatékony, nem csodaszer minden földrajzi probléma megoldására. Néha a felhasználónak kombinálnia kell a
térinformatikát pl.: fejlett statisztikai elemz szoftverrel vagy más térinformatika technológiával.
A térinformatika elemz alrendszere talán az egyik „legbecsméreltebb” alrendszer a térinformatikában. A sértések olyan
próbálkozásokból származnak, amelyek során közvetlenül összehasonlítják az össze nem hasonlítható névleges térbeli
adatokat a nagyon pontos, metrikus térbeli adatokkal, valamint, amelyek során a térben megfelel jelenségek okozati
természetére vonatkoznak és amelyek alternatív okok tesztelése nélkül készültek. Az analitikai alrendszer sértéseinek
többsége a rendszerben található térbeli adatok természete megértésének hiányából származik.
Tehát fontos meghatároznunk, hogy az adatokkal mit kezdhetünk, melyek lehetnek a feldolgozás korlátai és milyen
kérdés válaszolható meg egy térinformatikai rendszerrel.
A fejezet végére tudni fogja, hogy milyen elemzési eszközök állnak rendelkezésére és, hogy azok milyen hatással vannak
az adatokra. Nem fog elveszni a technikák labirintusában az elemzési technikák osztályozása miatt. Az elemzési
technikák osztályozásával kapcsolatban a „térkép-algebra” nagy fontosságú, és az olvasót is segíti a „vertikális” és a
„horizontális” elemzési m veletek megkülönböztetésében.
A fejezet els dleges célja a térinformatika elemz alrendszere fontosságának hangsúlyozása és er sségeinek, valamint
korlátainak bemutatása.
A fejezet a térbeli elemzés rövid bemutatásával kezd dik: ismertetjük, mi a célja, melyek a jellemz i, valamint
megválaszolunk néhány általános kérdést is.
Annak érdekében, hogy az elemzési m veletek különböz típusai strukturálhatók legyenek, számos osztályozási lehet ség
kerül bemutatásra. A térkép-algebra szerinti osztályozás részletesebben ismertetésre kerül, továbbá utalások található arra,
hogy hogyan lehet az elemzési folyamatot strukturálni.
Tovább haladva a m veletek típusai felé eljutunk a „vertikális” és a „horizontális” m veletek közötti
megkülönböztetéshez, azaz az elemzési technikák aszerint kerülnek elmagyarázásra, hogy egy vagy több réteget
kezelnek-e. Részletesen az egy réteggel történ munka esetén térünk ki a különböz típusú m veletekre.
A térinformatika más elemz rendszerekkel való összekapcsolásának a jelent sége is bemutatásra kerül, mert a
térinformatika egyedül nem képes bármilyen kérdés teljes megválaszolására.
Az adatok elemzése valamely adathalmazba ágyazott új információk kinyeréseként definiálható. Tehát a térbeli adatok
elemzése új és hasznos információk kinyerését jelenti olyan adatokból, amelyek a térben találhatók.
A térinformatika integrációs képessége meglehet sen különböz forrásokból származó térbeli adathalmazok egyesítésére
az elemzések lehet ségét növeli. Különösen a különböz térbeli adat-rétegek megjelenítése és elemzése vezet az olyan
térbeli jelenségek megértéséhez és értelmezéséhez, amelyek nem nyilvánvalóak a különálló térbeli adathalmazok
egyenkénti, elkülönített elemzésekor.
Például, ha az önkormányzat a magas b nözési arány miatt aggódik, amely a város egy adott részére jellemz . Ekkor
b nözés az adott kerületben láthatóan nagyobb, mint a város más kerületeiben. Ilyen esetben egy elemzés végezhet el
azokon az adathalmazokon, amelyek tartalmazzák pl.: az elkövetések helyét, a jövedelmet, a fiatalkorú b nözés arányait,
az elérhet iskolákat, a rend r rsöket, a szociális szolgáltatásokat és így tovább. Ezen adatrétegek összekombinálásával az
önkormányzat kiderítheti, hogy a terület b nözési aránya kapcsolatban van-e - például - az elégtelen
munkalehet ségekkel.
Az objektumok térbeli kapcsolataira vonatkozóan az elemzések geometriai vagy topológiai információkon végezhet k.
A „geometriai“ kapcsolatok olyan állításokra vonatkoznak, mint az „ez a terület nagyobb, mint az”, „ez a pont 10 km-rel
arrébb van, mint az”, stb. Így a geometriai kapcsolatokat távolság, irány, hosszúság, kerület, terület stb. (mennyiségi)
számítások határozzák meg. Ezekhez a számításokhoz koordináta információk szükségesek. Ha több réteget kell
összehasonlítani, ugyanazon módszer szerint kell ket összeállítani. Ugyanarra a léptékre és ugyanolyan szint
általánosításra van szükség. Például, ha valaki a vízmin ségi adatokat hasonlítja össze két vízfolyásra vonatkozóan,
azoknak ugyanolyan részletességi szinten kell állniuk az általánosítás és az elágazási szintek tekintetében.
Amint azt már említettük néhány fejezettel korábban, a „topológia” az objektumok közötti kapcsolattal foglalkozik az
összekapcsolhatóságra, a határosságra, a befoglaltságra és a rétegz désre vonatkozóan. Bizonyos térbeli m veletek nem
igényelnek koordinátákat, pusztán topológiai információkat. Például két pont közötti optimális útvonal kiválasztásához
egymással összekötött vonalak/körívek listájára van szükség. A szakaszok kezd és végpontjainak koordinátái néha
kevésbé segítenek - folytonosságuk a releváns.
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Az térbeli alapkérdések a következ k: „mi ez?” és „hol van?”. Ezek vagy az objektum és azon attribútumainak
megtalálására szolgálnak, amelyek egy meghatározott helyen találhatók, vagy olyan helyszínek megtalálására, ahol az
objektumok megfelelnek bizonyos kritériumoknak. Ezek a lekérdezések inkább egy „keresési-és-azonosítási karakterrel”
rendelkeznek, mintsem fejlett elemzési min séggel.
A „mi ez?“ általában megmutatható egy interaktív eszközzel (pl.: egér, kurzor stb.) rámutatással vagy a pontos
koordináták begépelésével. A DBMS azonosítja a rekordot a helyzeti információk alapján és visszaküldi az attribútum
információkat az objektumról. Például egy házra történ mutatás az utca címét, a tulajdonos nevét, a ház árát a legutóbbi
eladáskor, stb. eredményezheti.
A második típusú kérdésre példa, amikor valaki ismerni szeretné a bruttó 50000-es átlagos bevételnél nagyobb bevétellel
rendelkez háztartásokat. Sok térinformatika egy lekérdez nyelvet használ az ilyen kérdések létrehozására (pl.: Boolean
Operátorok). A felhasználó begépel egy vagy több állítást elindítva a keresést, amelynek eredménye egy táblázat vagy egy
térkép az azonosított helyszínnel. Ez a fajta kérdés a DBMS-ben tárolt attribútum információkhoz vezet a helyszínek
megjelenítéséhez.

Tematikus keresés

Térbeli keresés

Leggyakoribb m veletek a térbeli elemzésekben
Ennek a lekérdezésnek egy másik gyakori példája a „cím-azonosítás” - egy ház helyének vagy koordinátáinak
megkeresése a címb l. A cím-azonosítást kiterjedten alkalmazzák a piackutatásban vagy t zoltó járm vek tüzekhez való
indításánál.
Egy térinformatika környezetben térbeli adatokkal történ munka során az olyan kérdések, mint a hol? és a mi? általában
kisebb kihívás, mint a melyik?, a miért?, a mikor? stb.
Az ilyen kérdések nemcsak a geometriai és topológiai attribútumok hatékony keresését igénylik, hanem elemzési
m veleteket is, amelyek manipulációkat, kombinációkat, valamint új attribútum adatok létrehozását teszik lehet vé. A
fejlettebb technikák összefoglalása a „horizontális és vertikális elemzések”-r l szóló részben található.
Néha az alaposabban optimalizáló típusú térbeli elemzések (pl.: felület-elemzés, hálózat-elemzés, stb.) szükségessé
tehetik a más szoftverekkel való kapcsolatot (pl.: egy statisztikai program) és/vagy hogy a felhasználó programozzon,
hogy a probléma megoldhatóvá váljon.
A hálózati elemzési technikák két példája (lásd: „horizontális” technikák): értékek hálózaton belül található, kiválasztott
objektumokhoz történ rendelése a kapacitás zónák meghatározására, valamint hálózaton belül lév , összekapcsolt pontok
vagy végpontok közötti legrövidebb útvonal meghatározására az attribútum értékek alapján. Ezt gyakran útvonaloptimalizálásnak nevezik. Az elemzési eredmények lehetnek olyan egyszer ek, mint a minimális távolság, vagy
összetettebbek pl.: utazási id .

Kérdés

Válasz
M velt terület
Lakott terület
Erd
Tó
Lakatlan terület

A út
B út
C út

B út
Legrövidebb útvonal meghatározása
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Magától az elemz t l függ en a térbeli elemzési technikákat a saját néz pontja és tudományos háttere szerint is
osztályozhatjuk. Sajnos néhány osztályozás nem öleli fel az elemzési m veletek teljes skáláját. A fentebb felsorolt
különböz osztályozások nem kötelez ek, a technikák inkább kiegészítik egymást az elérhet technikák felölelésében.
A geometriai technikák mennyiségi összehasonlításokra (nagyobb, kisebb, stb.) összpontosítanak, míg a topológiai
technikák topológiai jellemz kön alapulnak olyan állításokat eredményezve, mint az, hogy összekapcsolt vagy nem,
szomszédos vagy nem és így tovább.
A „horizontális“ és a „vertikális“ technikák a vizsgált rétegek mennyisége szerint különböztetnek meg m veleteket. Az
egy rétegen végrehajtott m veletek szomszédsági kapcsolatokra vonatkoznak, míg a rétegek átfedése összehasonlításokat
tesz lehet vé.
Néhány m velet csak diszkrét adatokon futtatható, pl.: hálózat-elemzési technikák, vagy folytonos adatokon, pl.: nem
lineáris mozgás elemzése (t z terjedése, stb.).
A Dana Tomlin féle „térkép-algebra” egy népszer és jól megalapozott osztályozás, amely minden elemzési m veletet
egyesít. Ez a megközelítés kés bb kerül részletesebb bemutatásra.
Sem kiválasztani nem könny a megfelel elemzési technikákat, sem pedig helyes sorrendbe rendezni ket. A technikák
sorrendjének felcserélése más és gyakran hibás eredményekhez vezethet.
Ezért hasznos az elemzési folyamat lépésenkénti felbontása: az elérhet adatok meghatározása, a származtatandó adatok
és az adatokon elvégzend m veletek sorrendje. A folyamatábrák, felvázolva az elemzési folyamatot, a fejlesztésnek, az
analitikai folyamat közlésének és az összetettebb térbeli-elemzési modelleknek fontos eszközei.
Manapság néhány térinformatika felhasználó-barát felületet nyújt a strukturált elemzési folyamat kialakítására. Lehet vé
teszik a felhasználó számára, hogy összetett elemzési modelleket hozzon létre és vizualizáljon. Az elemzési folyamat
általános struktúrája és az adatfeldolgozás állapota is dokumentálható.
Szimulációk esetén különösen nagy segítséget nyújtanak ezek az interaktív folyamatábrák. A változók és a paraméterek
minden változása könnyen rögzíthet . A felhasználó segítséget kap a változó beállítások nyomon követésével a
jegyz könyvek készítéséhez.
A térinformatika általában egyez térképrétegek matematikai kombinálásához vagy transzformálásához nyújt eszközöket.
Egész adatrétegek vagy térinformatikai halmazok egyenletek változóiként történ alkalmazásakor a „Térkép-Algebra”
kifejezést használjuk. A térkép-algebrai eszközök általában négy különféle m veletet biztosítanak, ezek a következ k:
lokális m veletek, fokális m veletek, zonális m veletek és globális m veletek.
A m veletek els nagyobb csoportjába tartoznak azok, amelyek egy új értéket számítanak minden helyszínhez egy vagy
több rétegen. Például a lokális m veletek lehetnek A + = E (transzformáció), A + B + C = E vagy középérték (A,B,C) =
E. A lokális m veletek nem foglalkoznak egy hely és egy másik hely közötti kapcsolattal. Így ezek alapvet en nem térbeli
jelleg ek.

Térképi algebra alkalmazása
Ez nem igaz a fokális, vagy a szomszédsági m veletekre. Új értéket számítanak ki minden helyhez a szomszédság
függvényeként. Az ebbe a csoportba tartozó m veletek a mozgó ablaknak vagy a sz résnek nevezettekkel egyeznek meg.
A mozgó ablak egy olyan el re kiválasztott méret számmátrix, amely egy raszteren mozgatható. Raszter cellák
szomszédos értékét rendeli egy bizonyos cellához (kernel). Sz r nek tekinthet , mivel vagy nagyítja vagy elsimítja a
lokális különbségeket.
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Különböz geometriai objektumok pufferolása (övezetgenerálás)
A növekv operátorok a fokális operátorok egy részhalmaza, ahol nem csak statisztikai aggregálás (pl.: középértékszámítás) történik, hanem az eredmények attól is függnek, hogy egy bizonyos érték hol helyezkedik el az ablakban. A
lejtés- és oldalszög-számítások esnek ebbe a kategóriába.
A harmadik csoportba tartoznak a zonális operátorok. A zonális m veletek egy zonális információs részt (réteget) és egy
érték információs részt igényelnek. Minden zónára új érték kerül kiszámításra egy másik rétegb l nyert értékb l. Például,
ha valaki egy bizonyos terület átlagos lejtését szeretné megtudni, akkor el ször egy lejtési információkkal rendelkez
rétegre van szüksége, majd egy olyanra (poligon), amely lefedi a területet.
A globális m veletek negyedik és utolsó csoportja az egész tanulmányozott területtel foglalkozik. Egy példa rá a távolság
elemzés, amely minden lokációhoz, amely a tanulmányozott területen található, egy távolságértéket rendel egy adott
céltól. A globális operátorok nem alkotnak különálló csoportot a ‘térkép-algebra’ eredeti tervében, számos
szoftvertermékben típusként használják ket.
A távolság-elemzésekkel olyan kérdések válaszolhatók meg, mint a „Milyen messze van A B-t l?” vagy, hogy „Mennyi
objektum van Y objektum 10 km-es körzetén belül?”.
A távolság méréséhez két összetev szükséges: egy szabványos egység és egy meghatározott térbeli referencia rendszer.
A távolságot általában euklideszi, Manhattan vagy egy fajta „funkcionális” vagy „súlyozott” vagy „egyenetlen”
távolsággal mérik. Az egyszer (euklideszi) mérések a pont-pont, pont-vonal vagy a pont-poligon távolságokat
határozhatják meg. Egy raszter rácsban az euklideszi távolság a raszter cella felbontásának figyelembe vételével kerül
kiszámításra.
A diszkrét zónában történ távolságmérés a „pufferolás”. A pufferolás egy fontos el -elemz technika, amelyet az
objektumok körüli tér behatárolására használunk. A puffer egy fix távolságú zóna egy objektumtól. Bár a pufferolt
objektumok lehetnek pontok, vonalak vagy poligonok, maguk a pufferek mindig sokszögek. Pontok, vonalak és
poligonok is pufferolhatók, valamint raszter pixelek vagy pixel csoportok is. A lineáris objektumok egy oldalra
pufferolhatók, vagy szimmetrikusan (jobb, bal és teljes pufferek) az objektum mindkét oldalán. A sokszögek bels
pufferekkel (fánk puffer - doughnut buffer), küls pufferekkel vagy mindkett vel rendelkezhetnek.
Bár az euklideszi távolság és a pufferek hasznosak, az akadályok vagy a nehéz terep zavarhatja az egyenes vonalú
távolságméréseket. A hálózat-elemzés esetén olyan távolság egységek, mint az utazási id vagy a költségek is figyelembe
vehet k. A hálózat-elemzés széles körben alkalmazott elemzési technika.
A hálózaton belüli két összekötött pont közötti legrövidebb út meghatározása az attribútum adatok alapján egy példa a
hálózat-elemzésre. Minden szakaszhoz vagy hálózati ponthoz olyan attribútum információk kapcsolhatók, mint a
sebességkorlátozás, az útállapot, az egyirányúság stb. A korlátozások, amelyek nem engedik meg a haladást egy szakasz
mentén vagy egy ponton keresztül, korlátnak tekintend k.
A legrövidebb útvonal kiválasztásának egy másik lehet sége az útvonal-elemzés a betervezett megállásokkal optimalizált,
el re elrendezett módon a teljes utazási id minimalizálása érdekében pl.: szállításnál.
A hálózati elemzési technikák másik példája a hálózaton belüli centrumok optimális allokációja (pl.: tárolási lehet ség
szállításnál) a hálózaton belüli kapacitás-zónák és a legközelebbi szolgáltatások meghatározására.
Az el z oldalak a távolság vektoradatok hálózatára való alkalmazásával foglalkoztak, azonban mit kell tudnunk a raszter
adatokról? Szakaszok attribútum adatainak hozzáadása helyett cellák értékei (költség/ár) kerülnek összegy jtésre egy
rácsban a mozgás kiindulása(i) és célja(i) szerint. Azaz az úgynevezett „összegy jtött hatékony távolság” technika kerül
alkalmazásra.

Legkisebb költség útvonal számítása
Példaként egy erd t z terjedése tekinthet az éghet anyag (pl.: száraz fa), a lejtés, a szélsebesség és szélirány, a vízszint
stb. egy függvényeként. Annak kiszámítása, hogy hogyan fog a t z terjedni és, hogy mikor ér el egy bizonyos területet,
számos tényez függvénye, amelyek meghatározzák az égést. A nedvesség, szél stb. bizonyos értékeiben bizonyos
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irányban nagyobb ‘törés’ található, és a t z abba az irányba terjed, ahol a ‘legkisebb az ellenállás’ azaz minimalizálja
‘terjedésének ráfordításait’. A t z, mint sok más térbeli jelenség a legkönnyebben elérhet útvonalakat követi egy
felszínen, összegezve minden fontos paramétert egy ráfordítás- vagy törésfelszínbe.
A hálózati elemzéshez hasonlóan a rácscella-ráfordítások összetettebbek, számos tényez kombinációi is lehetnek.
Ha valaki egy új sí-üdül helyet tervez, akkor valószín , hogy tudni szeretné, hogy a területen belül hol vannak sík részek.
Az ilyen tervek esetén domborzati információk szükségesek. Ezeket DEM-ek és TIN-ek biztosíthatják.
A terepen történ munka során a lejtés, a fekvés, a profilok (keresztmetszet), a (rá)láthatóság (perspektivikus nézet) és a
víz-összegyülekezés is fontossá válhat. A „lejtés“ a magasság horizontális távolságon belül észlelhet változására utal. Így
egy meredek lejt nagy magasság-változást mutat rövid távolságon belül. A „fekvés“ azt az irányt fejezi ki, amely felé a
lejt néz. A napsugárzás sajátságainak köszönhet en a feltételek pl.: a növényzet számára különböz ek az északra és a
délre néz lejt kön.
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Összetett modell alkalmazása
A terep vizualizációjának egy egyszer módszere a terep keresztmetszeti profiljának elkészítése. A profil két pont között
húzott vonal mentén jeleníti meg a topográfiát. Látták már a Tour de France szakaszainak profiljait?
Nagyon fontossá válnak, amikor a való tereptárgyak (nem) láthatóságáról van szó. A láthatóság és a „gy jt k”
meghatározása jelenleg egy nagyon aktuális téma a mikrohullámú és a mobil telefon átjátszók lokációs problémái miatt.
Az úgynevezett láthatósági elemzések azokat a régiókat határozzák meg, amelyek a terep egy adott pontjáról láthatók.
Tehát bármilyen tervezési alkalmazáshoz, amely esetén fontos a tereptárgyak láthatósága vagy elrejtése, ilyen elemzési
technika szükséges.

Láthatósági elemzés háromdimenziós felszínen
Térbeli interplációk
Az interpoláció ismeretlen értékek, szomszédos helyek ismert értékeinek segítségével történ „jóslásának” módszereként
definiált. Majdnem minden esetben a tulajdonságnak metrikusnak kell lennie. A térbeli interpoláció kulcsfontosságú
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alapelve az a megfigyelés, miszerint a térben egymáshoz közel lév helyszínek nagyobb mértékben rendelkeznek hasonló
értékekkel, mint az egymástól távol es helyek (Tobler földrajzi törvénye).
Számos különböz mód létezik a térbeli interpolációs eljárások osztályozására. Van például a lineáris ill. nem lineáris, a
pont ill. terület és a pontos ill. közelít interpoláció.
A lineáris interpoláció feltételezi, hogy a felszín lineáris módon változik. Például, ha 10-es és 50-es értékek vannak, akkor
a lineáris interpoláció fokozatos átmenetet jósolna 10-t l 50-ig a középpontnál 30-cal. A nem lineáris interpoláció ezt a
feltételezést kizárja és korlátok megjelenésével is foglalkozhat, pl.: hegyláncok vagy általános trendek az adatokon belül.

Térbeli interpoláció alkalmazása
A pont-interpoláció adott számú ponton alapszik, amelyek lokációja és értékei ismertek. A pont-interpoláció olyan
adatoknál alkalmazható, amelyek egy ponton gy jthet k, pl.: csapadékmennyiség-mérések. A pont-pont interpoláció
gyakran alkalmazott térbeli interpoláció a térinformatikában. A területi interpoláció egy adott adathalmazra utal, amely a
forrásterület egy halmazán található, hogy így meghatározható legyen az adatok értéke egy másik célterület halmazra,
ilyen pl.: a populáció-becslés.
A pontos interpolátorok becsülik azokat az adatpontokat, amelyeken az interpoláció alapul, azaz a felszín minden olyan
ponton átmegy, amelynek értékei ismertek. A közelít interpolátorokat akkor használják, amikor bizonytalanság
észlelhet az adott felületi értékeknél. Ez kihasználja azt a nézetet, hogy sok adathalmazban globális trendek jellemz ek.
Néhány esetben az adatok nem lehetnek olyan folytonosak a térben, mint mondjuk a h mérséklet, azaz az adatok
diszkrétebbek. Ez a probléma a pontmérések területi interpretációra történ transzformációjával megoldható. Ez Thiessen
poligonok létrehozásával történik. A mért értéket a megfelel poligon területéhez rendelik.
A Thiessen poligonok kialakításának folyamatához pontok szabálytalan eloszlása szükséges, majd Delauney
háromszögeket kell létrehozni. A Delauney háromszögek olyan háromszögek, amelyek három körülvev pontot kötnek
össze, amelyek a legközelebbi közelítést mutatják egy egyenl oldalú háromszöghöz (mindhárom szög egyenl ). Ezután a
Delauney háromszögeket derékszög ekre kell osztani, hogy Thiessen poligonokhoz jussunk. Minden pont egy különálló
poligont vagy cellát fog képviselni a kimeneti térképen.
Rétegm veletek
A rétegm veletek hatékony térbeli elemz eszközök több réteg értékeinek összehasonlítására vagy kombinálására. A
kapott értékek egy új rétegen tárolódnak. Néha az eredmények csak ideiglenesen kerülnek megjelenítésre egy térbeli
lekérdezés eredményeként anélkül, hogy új réteg és attribútum táblázat készülne.
Az ilyen rétegm veletek a felhasználó által meghatározott szabályok szerint kombinálják a rétegeket. Ezeket a
szabályokat a térkép-algebra és a Boole-operátorok alkalmazása határozza meg. Így tucatnyi lehet ség létezik a rétegek
egymásra helyezésére.

Elemzés Boole-operátorok alkalmazásával
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Ez az elemzési megközelítés biztosítja a felhasználó számára, hogy többet tudjon meg az olyan térbeli mintákról, amelyek
észrevétlenek maradtak, illetve okra és hatásra vonatkozó állítások kialakítását is nyújtják. A rétegz dés nincs pusztán két
rétegre korlátozva, bár a legtöbb vektoros térinformatika egyszerre csak egyetlen ilyen párt tud kezelni.
A vektor adatokat tartalmazó rétegeket általában olyan lekérdezésekkel analizálják, amelyek meghatározzák, hogy az
egyik rétegen lév objektum pl. a másik réteg objektumain belül fekszik-e. Például talajtípus és termesztett kultúra
rétegek helyezhet k egymásra, hogy analizálhatóvá váljon, milyen talajtípuson termelik az adott növényeket.

Tipikus rétegm velet vektoros térinformatikai rendszerben
A raszter adatoknál a matematikai m veletek a térképen jobban definiáltak, és szélesebb körben alkalmazottak. A
rétegz dés úgy is elvégezhet , hogy egy olyan új réteg jön létre, amely csak két értéket tartalmaz - 0-t és 1-et. Ezek az
értékek egy jellegzetesség hiányát vagy jelenlétét jelentik. Ezt a folyamatot általában „maszkolás”-nak nevezik.
Bizonyos rétegek többlet jelent sséggel történ felruházása (súlyozása) akkor szükséges, amikor egy tényez fontosabb a
többinél egy adott rétegezési alkalmazásban. Sok térinformatika nyújt lehet séget a rétegezésre súlyozott tényez k
kombinálásával.
Vizsgáljuk meg egy új síterep alkalmasságát. A következ rétegekre van szükség: magasság, lejtés, területhasználat.
El ször minden bemeneti réteget osztályozni kell (újraosztályozni, újrakódolni). A magasság, a hó „biztonságossága”
tekintetében gyengének min sül 1000 m-es magasság alatt (2), közepesnek 1000 és 2000 m-es magassági szint között (2)
és 2000 m fölött jónak (3). A lejtés és a területhasználat is gyenge, közepes és jó besorolásba kerül. A rétegek
újrakódolásuk után egymásra helyezhet k. Azonban a magasság fontosabb lehet, mint a területhasználat és lejtés, ezért
ezek az értékek duplán számítanak a rétegezésben. Végül a legmegfelel bb területet a legnagyobb összértékkel
rendelkez képviseli.
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Eredmény

Súlyozott rétegek használata
Minden algebra-m velet használható, bár a szorzás és az osztás gondos tervezést igényel az eredmények interpretálása
végett.
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A Boole-operátorok gyakran megtalálhatók a térinformatika szoftverekben annak meghatározására, hogy a rétegek
hogyan illeszkednek vagy, hogy milyen viszonyban állnak egymással. Olyankor alkalmazzák ket, amikor kett (vagy
több) réteget kell összehasonlítani, de nem matematikailag, hanem logikailag. Az eredmények egy új rétegben jelennek
meg. A Boole-operátorok a rétegek között kapcsolatot alakítanak ki az and, or, and/or, not, if, then (és, vagy, és/vagy,
nem, ha, és akkor) segítségével. A Boole-operátorokat gyakran alkalmazzák a vektor rendszerekben.

Tipikus Boole-m veletek
A Boole-operátorok néha „rejtve” maradnak az olyan kifejezések mögött, mint a metszet, unió stb., és itt érdemes
meggondolni, hogy hogyan illik ide a már korábban említett „maszkolás”!
Két réteg (A, B) „metszete” egy újat eredményez, amely arra fókuszál, ahol mindkét réteg átfedést mutat (A és B). Ez a
m velet akkor hasznos, amikor valaki az elemzést csak azokra a területekre szeretné korlátozni, amelyek mindkét esetben
közösek.
Két réteg „uniója” egy olyan újat eredményez, amely a két különálló bemeneti terület kombinációja (A vagy B). Ez a
lépés akkor célszer , amikor valaki az elemzést azokra a területekre akarja kiterjeszteni, amelyek a két réteg közül
legalább valamelyiken megtalálhatók.
A and, or, not, stb. (és, vagy, nem)-n kívül még van több kombináció is az adott alkalmazástól függ en.
Geostatisztika
A térbeli adatok statisztikai elemzése az eloszlás tekintetében gyakran jelent fontos lépést az analitikai m veletekben.
Statisztikai jelentések és grafikonok generálásával új információk nyerhet k. Az úgynevezett geostatisztika célja a
térinformatika adatbázisok felfedezése és kiaknázása újabb információk kinyerése érdekében, ide értve olyan
térbeli/regionális adatjellegzetességek után történ kutatást is, mint a trendek, a térbeli takarórétegek, valamint a térbeli
minták és asszociációk.
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Monitoring points
Regions
Hajdu-Bihar county
Pb(ppm)

Geostatisztika alkalmazása a környezetvédelemben
Mivel a valós világ jelenségei egymáshoz közel a térben hasonló értékekkel bírnak és nem tekinthet k függetlennek
(ahogy azt a standard statisztikai eljárások feltételezik) problémák jelentkeznek a statisztikai elemzés során, amelyek az
ilyen függetlenséget magától értet d nek és el feltételnek veszik. Azonban sok térbeli adat viselkedése valahol a tényleg
véletlenszer és a determinisztikus között van. Ez a térbeli hatás sok standard statisztikai eljárást érvénytelenít és a
statisztikai következtetésben hibákhoz vezethet félrevezetve a modell érvényességi indikációit és így tovább.
Így a geostatisztika egyesíti az egyszer leíró és a fejlett feltáró statisztikát. A leíró statisztika az olyan nem térbeli és
alapm veletekre utal, mint a gyakoriság-számlálás, az átlag, a standard eltérés, a minimum, a maximum, a mód, a medián
és így tovább. A feltáró statisztika az eloszlás megjóslásával/megbecslésével (pl.: interpoláció) foglalkozik, valamint két
vagy több változó összehasonlításával térbeli kapcsolat létrehozása céljából. Az els dleges jelöltek a box grafikonok (box
plots), a legközelebbi szomszéd (nearest neighbour), szórt görbe mátrixok (scatter plot matrices), autokorrelációs tesztek,
variogram, krigelés (kriging)...
Térképkészítés
Minden földrajzi térkép kicsinyítés. Mivel a térképeket a valóságnál kisebbre rajzolják, szelektívnek és általánosabbnak
kell lenniük. Az általánosítás a térkép célja és léptéke szerinti szelekcióra, egyszer sítésre, továbbá a részletesség
szimbolizálására is vonatkozik. Az általánosítás célja, hogy meg rizze a földrajzi modellt illetve, hogy hangsúlyozza a
tematikus információkat. A kartográfus további feladata a térkép használatának megfelel információk kisz rése és a
jellemz k jelekké alakítása.
A kormányoknak például az infrastruktúrával, a lakosság elhelyezkedésével és szociális struktúrájával kapcsolatos
statisztikai információk hatalmas mennyiségét kell tárolniuk. Ezt a nagy mennyiség adatot vizualizálni, ugyanakkor
egyszer síteni is kell, ellenkez esetben túl sok részletet szolgáltatna a szemlél számára. A f bb részekre való
koncentrálás felgyorsítja a szemlél számára azoknak a folyamatoknak a megértését, amelyek térben játszódnak le.

Korszer A/0 méret plotter
Hagyományosan egy térkép el állításakor a kimeneti eszköz általában: egy toll-, tintasugaras-, h - vagy elektrosztatikus
plotter. Ezek az eszközök nagyon eltér ek azon képességeikben, hogy hogyan rajzolnak vonalakat, szimbólumokat,
színeket, és így tovább. Az olyan tényez k, mint a költségek, a grafikai igények és a sokszorosító berendezés méretbeli
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korlátai, jelent sen korlátozzák a kartográfust. A másolási eljárás kiválasztása a másolatok típusától, a másolatok
mennyiségét l, a kívánt min ségt l és a mérett l függ.
Egy olyan térképet a legegyszer bb sokszorosítani, amely csak fekete és fehér tereppontokkal rendelkezik, de két vizuális
változót ezzel el is vesztünk: a színárnyalatot és a telítettséget. A fekete-fehér térképek egyik el nye az, hogy nagyobb
felbontásban és szöveggel is (újra-)el állíthatók, míg a szimbólumok kisebbek.
A színes térképek alkalmazása hatékonyabb, de figyelni kell a sokszorosítási folyamatnál. Minél több színt használunk,
annál összetettebbé válik a folyamat. A négy használt tintaszín a cián, a bíbor (magenta), a sárga és a fekete (cyan,
magenta, yellow, black CMYK). Az úgynevezett szubtraktív alapszínek kombinálásával létrehozható az összes többi
színárnyalat, mivel a színes papír bizonyos fényhullámokat visszaver.
A raszteres eszközök apró pontok sorait nyomtatva hoznak létre térképeket, míg a vektor plotterek képesek közvetlenül
vonalak létrehozására.
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A térképkészítés legfontosabb tényez i
A jelentésekben vagy publikációkban használt színes illusztrációk színes fénymásolás vagy színes nyomtatás segítségével
vihet k a dokumentumokba. Egy térkép nagy számban történ sokszorosításának ez a leggazdaságosabb módja.
Egy térkép nyomtatásának els fázisa a térkép nyomólemezre történ konverziója. Ha a kész térképnek színesnek kell
lennie, akkor minden színhez külön-külön nyomólemez szükséges. A színes nyomtatás precíz regisztrációt igényel
minden fázisban, különben a térkép elmosódott lesz, és a színek nem fekszenek tökéletesen egymáson.
A modern ofszet fotolitográfia nagymértékben kiszorított más lemez alapú módszereket. Az ofszet litográfiában a kép a
lemezr l egy gumivászonra kerül, majd a vászonról a papírra.
Az automatizált rendszerekkel való munkavégzés során a türelem nagy erény. A térképkészítés többszörös ismétlésével
kísérletezgetni kell a beállításokkal. Az opciókkal való türelmes, szisztematikus kísérletezgetés létfontosságú.
A számítógép kijelz jén a színek a vörös, a zöld és a kék keverékeként jönnek létre, ezeket kiegészít alapszíneknek
nevezünk. Az egyedüli zöld, vörös és kék - mindegyik teljes intenzitással - színforrásokból származó fény kiegészít
kombinációja fehér fényt eredményez (RGB modell). Elég nehéz pontosan egyeztetni a színeket a képerny n a
kinyomtatottakkal, mivel különböz típusú alapszíneket használtunk.
A képerny k a színmegjelenítésben igen változóak a különféle felbontási és min ségszabványok miatt. További
nehézségek merülnek fel, ha diákat is be akarunk mutatni. A probléma ez esetben egy helységben történ prezentáció
közben jellemz megvilágításból és abból a fényer b l adódik, amellyel a diákat ki lehet vetíteni. E változók miatt a diatérképeknek kevésbé részletesnek kell lenniük, mint a nyomtatott térképeknek, ha azt akarjuk, hogy olvashatóak legyenek.
A televízió monitoroknak relatíve alacsony a felbontásuk, és a számítógép kijelz jéhez viszonyítva a képek is
elmosódottabbak, emiatt minden térképen lév tulajdonságot egy kissé fel kell nagyítani és nagyobb mértékben szükséges
általánosítani. A méret- és felbontásbeli korlátozásokon túl a nagyon telített színek szinte elt nnek a képerny n.
A statikus térképek mellett dinamikus és interaktív térképek is hozzáférhet k az Interneten. Lehet ség van a könnyen
használható térképezési szoftverekhez és az adatbázisokhoz való hozzáférésre, így a felhasználók on-line létrehozhatják
saját, egyedi kartográfiai ábrázolásukat. Lehet ségek adottak például ahhoz is, hogy egy térkép egy részét felnagyítsuk
annak érdekében, hogy egy finom részletesség nagyított képet kapjunk.
A felhasználói felületnek egyszer nek kell lennie és a választásoknak könnyen kivitelezhet knek, különben a felhasználó
nem a kívánt térképet vagy képet kapja.
A valóság térképméret vé történ kicsinyítése szükségessé teszi az általánosítást. Ez azt jelenti, hogy nem minden
jeleníthet meg a térképen a valós világból és, hogy a megjelen információk ,nem vizualizálhatók oly módon, ahogyan a
Földön láthatók. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell azokat a jellegzetességet, amelyek a térkép f tárgyát képezik. Ez az
általánosítás a következ m veleteket jelenti: szelekció, egyszer sítés, osztályozás és szimbolizáció.
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Az egyszer sítés figyelmünket azokra az információkra korlátozza, amelyek a térkép céljának megfelelnek. A választás
azt jelenti, hogy megjelenítünk-e vagy sem bizonyos jellegzetességeket és attribútumokat. Ahhoz, hogy a szelekciót
helyesen végezzük el, tisztában kell lennünk a térkép segítségével megjelenítend információkkal. A térkép által
hordozott mondanivalónak kell meghatároznia a tulajdonságok és az attribútumok kiválasztását.
Az absztrakció ezen fázisában kiválasztjuk nem pedig módosítjuk az adatokat!

Generalizálás
A GIS er ssége, mint olyan adatbázis, amely térbeli és attribútum adatokat is tartalmaz, a térbeli elemzésben rejlik. Így
manapság az elemzés és az adatbázis kezelés a GIS f funkciói, míg a térképészeti funkcionalitás gyakran elég
korlátozott. Például a szövegek pozicionálása néhány GIS térképen koordinátákkal történik. Amikor azok a képerny n
láthatók, minden szerkesztési lépés koordináták változtatását igényli.
A GIS térkép szerkezetéhez hasonlítva az asztali térképészeti szoftverek sokkal kifinomultabbaknak t nnek. Rengeteg
eszközt és lehet séget nyújtanak a térkép-tervezéshez. A legtöbb csomag sok karaktert és szimbólum-könyvtárat,
valamint clipart szimbólumokat tartalmaz. Ha a szöveg térképen történ pozicionálásának példájánál maradunk, az asztali
térképészeti szoftverek lehet vé teszik a felhasználó számára, hogy a szöveget az egérrel a megfelel helyre mozgassa és
még át is méretezheti. Azonban az asztali térképészeti szoftverek csak a grafikáról szólnak. Nincs lehet ség térbeli
elemzésre és adatmanipulálásra.
Az egyik probléma, amellyel mind a GIS, mind az asztali térképészeti szoftver alkalmazásakor találkozhatunk, a grafikai
fájlokkal kapcsolatos. Jelenleg a csere csak egyirányú. A GIS-b l exportált térképek bitmapként vagy postscript fájlként
importálhatók egy asztali térképészeti szoftverbe, azonban a grafikát GIS környezetbe visszahelyezni és az adatbázissal
újra felvenni a kapcsolatot nem lehetséges.

A digitális térképek sajátosságai
A térinformatika fejlesztési költségek körülbelül 80%-a az adatokkal kapcsolatos, így a térbeli adatok újrafelhasználása a
térinformatika fejlesztést olcsóbbá teszi. A meta-adatok - adatok az adatokról - bármilyen típusú adat
újrafelhasználásában, visszakeresésében és archiválásában segít, és ez különösen igaz földrajzi térbeli adatok esetén.
A papírtérképeken mindig található többletinformáció az arányról, az adatforrásról, a kiadás évér l, néha még az “adat
koráról” is és sok minden másról.
Hol találhatók ezek az információk, amikor digitális adatokkal foglalkozunk? Általában ezek a meta-adatok részei.
Gyakran a digitális térképek készít i nem gondolnak erre, és az információk örökre elvesznek, ha a kartográfustól már
nem kérhetünk ilyen részleteket. Ismerhetjük a hiányzó vetület-paraméterekkel járó nehézségeket, képzeljük el, milyen
problémákkal állhatunk szembe a hiányzó értékek miatt!
A térbeli referencia rendszer minden paraméterének említése a meta-adatok alapvet része. A meta-adatok tartalmára
vonatkozó szabvány létrehozása a térinformatika fejlesztések alapvet eleme!
A digitális térképek további fontos tulajdonsága azok pontossága. A pontosság az a mérték, amennyire a térképen vagy
egy digitális adatbázisban lév információ egyezik a valós földrajzi pozíciókkal. Nagyon pontos adatok el állítása és
összeállítása igen nehéz és költséges lehet. A növekv pontosságnak együtt kellene járnia a növekv felbontással,
ellenben a nagy felbontás nem vezet fokozott pontossághoz!
A felbontás az a legkisebb távolság, amely egy térképen, adott méretarányban megkülönböztethet . A vektor-adatok
felbontása a vessz utáni tizedesekt l függ. A raszter-adatok felbontását a cella(pixel)méret határozza meg, ami egy kép
legkisebb egysége. Érdemes megjegyezni, hogy nagy különbség van a raszter-felbontás (ami a pixelméretet jelenti) és az
adatgy jtésre használt szenzorok térbeli felbontása között. Egy m holdkép raszter-cellája a pillanatnyi látótér
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(instantaneous field of view - IFOV), amely a m hold által látott valós terület és ami egy cellához van rendelve. Ha egy
szenzornak 20 méteres térbeli felbontása van, és egy képet abból az érzékel b l teljes felbontásban jelenítünk meg, akkor
minden pixel egy 20m x 20m-es területet jelent a Földön. Ebben az esetben a pixelméret és a felbontás ugyanaz. Azonban
egy képet a térbeli felbontástól eltér pixelmérettel is meg lehet jeleníteni!
Minden projekció rendelkezik hátrányokkal és korlátokkal, ezért lokálisan állítjuk be, és a feltérképezend terület szerint
alkalmazzuk ket.
Manapság a földrajzi adatokat még mindig f ként vetületi koordinátákban tárolják, ami a felhasználók számára
megnehezíti a különböz vetületekkel rendelkez adathalmazok egyesítését. Ebben az esetben szükségessé válik minden
vetületi adat és paraméter meta-adatként történ dokumentációja, mivel a vetületi paraméterek kinyerése a koordináta
értékek elemzésével nem lehetséges.
Megkönnyítené a (kartográfiai) életet, ha az adatokat nem projekcióként, hanem földrajzi koordinátákként (kivéve
raszteres adatokként) tárolnánk. Ezek a koordináták világszerte érvényesek, folyamatosak és nem igényelnek semmilyen
specifikációt, mert mindenki tudja mit jelentenek. Csak a kétdimenziós megjelenítés pillanatában szükséges egy projekció
meghatározása. Sajnos csak néhány olyan hozzáférhet térinformatikai termék van, amely támogatja az „él ” vetülettranszformációt valós id ben megjelenítési céllal.
Azok a szervezetek, amelyek a topográfiai térképezésért és tervezésért felel sek, digitális és analóg adatokat árulnak. Els
feladatuk az volt, hogy az új térinformatika technológiát beágyazzák a hagyományos térképezési folyamatba. Most
ugyanazokat a térképeket készítik el a digitális módszert felhasználva. Ez a megközelítés felgyorsítja a papírtérképek
el állítását, mindazonáltal a felhasználók változó információs szükségletei és a technológiai fejlesztések arra kényszerítik
a térképez szervezeteket, hogy olyan adathalmazokat hozzanak létre, amelyek átléphetik a nemzetközi határokat.
Manapság a digitális adatokat f leg CD-ROM-okon továbbítják egyetlen hatalmas, folytonos térképként, és nem érezzük
magunkat “korlátozva” az alkalmazott referencia rendszer miatt. A papírtérképeknél sokkal nyilvánvalóbb, hogy hogyan
befolyásolja egy referencia rendszer a térképkészítési folyamatot.
A térkép, mint a valós világ ábrázolásának egyik fontos eszköze tehát az alábbi lehet ségeket nyújtja számunkra:
1.
2.

Egyrészr l információk tárolási médiuma
Másrészr l a világ egy modelljét jelenti, amely el segíti a környezet összetettségének megértését.

Az adattárolás régóta elismert térképi funkció. Példák a korai adattárolásra a szigetek, utak pozíciói, és a határok az
adószed k számára. A térképek még mindig ellátják e funkciójukat, de verseny folyik az információk térképen való
megváltoztatására és naprakészen tartására. Így a térképek a tárolási funkciót úgy szolgálják legjobban, ha az olyan
információk, mint például a lokáció, lassan változnak. Ezen esetekben a térképek az aktuális helyzetet leltározzák.
A kommunikációs folyamat akkor kezd dik, amikor a kartográfus az adatokat az információ-közvetítés céljából szemléli.
Az általánosítás folyamatával a térképész er sen befolyásolja a megjelen adatokat a térképen. Ez számos hibaforrást
jelenthet. Például a térképész rosszul értelmezheti az eredeti információkat vagy hibákat véthet a térképkészítésben az
információk megjelenítésekor. További hiba lehet, hogy a térkép szemlél je rosszul olvassa ki az információkat a
térképr l vagy rossz következtetéseket von le a helyes adatokról. A kartográfus a szemlél t direkt is vezetheti „rossz”
értelmezéshez. A kartográfia alapjainak ismerete azt is tartalmazza, hogy „hogyan lehet valótlant állítani térképekkel”!
A valós világ tehát rendkívül összetett. Ahhoz, hogy a valós világ jelenségei megfelel en kerüljenek megjelenítésre, a
GIS-szel való munkában érintetteknek tisztában kell lenniük ezzel a komplexitással és ennek veszélyeivel.
Amint az a fentiekb l kiderült, a GIS közvetlenül nem alkalmazható a valós világra. A valós világ jelenségeit le kell
„fordítani” bináris számjegyekre. Általánosságban, a GIS biztosítja a lehet ségeket az adatszerzésre, az adat kezelésre, az
adat manipulálásra és elemzésre, valamint az eredmények (karto)grafikus formában történ megjelenítésére, külön
hangsúlyt fektetve a térbeli adatok jellegzetességeinek meg rzésére és hasznosítására. A képesség a térbeli adatok
egyesítésére, kezelésére, elemzésére és a térbeli kérdések megválaszolására a földrajzi információs rendszerek
megkülönböztet sajátsága!

Függelék – hasznos linkek
Ez a függelék a Földrajzi Információs és Szabványügyi Szervezet (Geographic Information and Standardization
Organziations) egy olyan példája, amely az irodalom és a szoftver termékek területén ad tippeket. Bár a listák korántsem
teljesek, arra elegend k, hogy az érdekl d knek megfelel kiindulási pontot nyújtsanak. A linkek els sorban angol
nyelv ek.

Nemzetközi szabványügyi linkek
ISO Nemzetközi Szabványügyi Hivatal (ISO International Organization for Standardization): www.iso.ch
CEN Európai Szabványügyi Bizottság (CEN European Committee for Standardization): www.cenorm.be
OGC „Nyitott térinformatika“ Konzorcium (OGC OpenGIS Consortium): www.opengis.org
GSDI Globális Térbeli Információs Infrastruktúra (GSDI Global Spatial Information Infrastructure): www.gsdi.org
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EUROGI Európai Földrajzi Információs Szervezet (EUROGI European Umbrella Organisation for Geographic
Information): www.eurogi.org

Térinformatikai linkek
DE ATC: http://gisserver1.date.hu/terinformatika
IJGIS International Journal of Geographical Information Science: www.journals.tandf.co.uk/journals/tf/13658816.html
GeoInformatika kapis: www.wkap.nl/kapis/CGI-BIN/WORLD/journalhome.htm?1384-6175
PE & RS Photogrammetric Engineering & Remote Sensing: www.asprs.org/asprs/publications/pe&rs/index.html
Business Geographics: www.geoplace.com/bg/current/default.asp
GEOWorld: www.geoplace.com/gw/default.asp
GEO Europe: www.geoplace.com/ge/current/default.asp
GIS: www.huethig.de/themen/journals/gis/index.html
GeoBIT: www.huethig.de/themen/journals/geobit/index.html

Térinformatikai kiadók
Taylor & Francis: www.tandf.co.uk
Addison Wesley Longman: www.2.awl.com/corp
Springer: www.springer.de/geosci/index.html
ESRI Bookstore Catalog: www.gisstore.esri.com
OnWord Press: www.onwordpress.com
Springer Verlag: www.springer.de/geosci-de/index.html
Wichmann-Verlag: www.huethig.de/fachverl/hwv/index.html

Egyéb hasznos linkek
NCGI térinformatika Core Curriculum for Technical Programs: http://www.ncgia.ucsb.edu/cctp/
NCGIA Core Curriculum in térinformatikacience: http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/
UNESCO GIS Training Modules: http://gea.zvne.fer.hr/index.html
CCRS Remote Sensing Tutorial: http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/eduref/tutorial/tutore.html
NASA Remote Sensing Tutorial: http://rst.gsfc.nasa.gov/Front/tofc.html
Collection of térinformatika Tutorials: http://sunsite.berk.eley.edu/terinformatika/gistuts.html
NCGIA: www.ncgia.ucsb.edu/ncgia.html
The Geographer‘s Craft Project: www.colorado.edu/geography/gcraft/contents.html
The Virtual Geography Department: www.colorado.edu/geography/virtdept/contents.html
Introduction to GIS (Lecture Slides) by Jeremy Mennis: www.geog.psu.edu/geog357/lecturelist.htm
Simon Frazier University – térinformatika links: www.rem.sfu.ca/gis/GeospatialSites.htm
AGI térinformatika Resource List: www.geo.ed.ac.uk/home/giswww.html

Szoftverek
USGS: www.usgs.gov/research/gis/title.html
Geography and GIS Server Collection: www.cti.gr/RD3/gis/nicegeo.html
Kingston University Link Collection: www.kingston.ac.uk/geog/gis/resource.html
ESRI Virtual Campus: http://campus.esri.com/index.cfm?
IDRISI (Clark Labs): www.idrisi.clarku.edu/03prod/32frame.htm
ArcView (ESRI): www.esri.com/software/arcview/index.html
ArcInfo (ESRI): www.esri.com/software/arcinfo/index.htm
ERDAS Imagine (ERDAS, Inc.): www.erdas.com
MapInfo Professional (MapInfo, Inc.): www.mapinfo.com/software/mapinfopro/index.html
GeoMedia (Intergraph): www.intergraph.com/geomedia
64

Irodalom
BÁCSATYAI L. (1993): Magyarországi vetületek, Mez gazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest
BERKE, J. - HEGED S, J.- KELEMEN, D. - SZABÓ, J. (1998): Digitális képfeldolgozás és alkalmazásai. Keszthelyi Akadémia
Alapítvány - Pictron Kft., Keszthely, Budapest
CZIMBER K.: Erdészeti térinformatika. Soproni M hely 1996, 5. sz. 13-17.
DANGERMOND, J.: 1993. A classification of software components commonly used in geographic information systems.
Introductory readings in Geographical Information Systems. D. J. Pequet and D. F. Marble, London, New York,
Philadelphia, Taylor and Francis.
DETREK I, Á. - SZABÓ, GY. (1995): Bevezetés a térinformatikába. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest. 15-182
DETREK I, Á. (1991): Kiegyenlít számítások. Tankönyvkiadó, Budapest.
DETREK I, Á. (1992): Térinformatika és az els dleges adatnyerés. Geodézia és Kartográfia 44. 340-343.
GOODCHILD, M. F. - KEMP K. K.: 1994. Fundamentals of Geographical Information Systems. Core Curriculum. Santa
Barbara, National Center for Geographic Information and Analysis.
KOLLÁNYI L. - PAJCZER T.,1995. Térinformatika a gyakorlatban, Budapest Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, 7-12.
LÉNÁRT CS. - TAMÁS J. - BÍRÓ T.: 1997. Digitális terepmodellek (DTM-ek) használata a vízgazdálkodásban, In: Magyar
Hidrológiai Társaság XV. Vándorgy lés, Kaposvár. 880-892.
MAGUIRE, D. J. - DANGERMOND J.: 1991. The functionality of GIS. Geographical Information System: Principles and
Application. Longman, London. 319-335.
TAMÁS J. - LÉNÁRT CS.: 1996. Térinformatikai módszer alkalmazása a talajkörnyezet modellezésében. Informatika a
Fels oktatásban ‘96. 618-627.
TAMÁS, J. - DIÓSZEGI, A. (1997): Térinformatikai Praktikum, DATE - EFE FFFK.
TAMÁS, J.: 2000: Térinformatika és környezeti modellezés. DATE
TAMÁS, J. - LÉNÁRT, CS.: 1997. GIS tools and solution in water and groundwater management systems - An
environmental protection perspective. Environmental Problems and solution. Wageningen Univ. and EJC. 58-72.

65

GEODÉZIAI ALAPOK
Magyarországi vetületi rendszerek
Térinformatikai szoftverek által alkalmazott vetületi rendszerek és változóinak jellemzése
A vetítés fogalma és szükségessége
A Föld fizikai felszínén lév pontokat általában síkban is szeretnénk megjeleníteni, térkép készítés céljából. Akár papír,
akár digitális formában készül a térkép, legtöbbször felülnézetként (esetleg perspektivikusan) ábrázolja a valóságot.
Nagyobb területek ábrázolásakor azzal a problémával találjuk szembe magunkat, hogy a Föld (ill. annak közelít felületei,
az ellipszoid és a gömb) egy térbeli idom, viszont mi paraktikus okokból ennek a közelít gömbfelületnek a pontjait
síkban szeretnénk ábrázolni. (Egy ping-pong labda felületét azonban nem tudjuk igazán síkba fejteni gy r dések, törések
nélkül.)
A feladat matematikai úton vagy szerkesztéssel megoldható, de természetesen csakis tökéletlenül, vagyis torzításokkal.
Átvihetjük a gömbfelületi pontokat síkfelületre, de az átvitt pontok viszonya a síkon nem lesz ugyanaz, mint volt a
gömbfelszínen. A továbbiakban mindig feltételezzük, hogy a fizikai földfelszínen végzett méréseinket már átvittük
(redukáltuk) valamilyen, a Földet helyettesít szabályos felületre, ellipszoidra vagy gömbre. Ezt a helyettesít felületet
alapfelületnek nevezzük. Tegyük fel tehát, hogy a pontok alapfelületei helyzete ismert (földrajzi szélesség és hosszúság).
A kérdés az, hogy mi lesz a pontok helyzete (koordinátája) egy síkfelületen vagy síkba fejthet felületen, amit
képfelületnek nevezünk. A választ a Földet helyettesít alapfelület és a képfelület közötti vetítés határozza meg (1. ábra).

1. ábra A perspektív (szerkeszthet ) vetítés

A vetületi torzulások
A vetületek kiválasztásakor arra kell törekednünk, hogy a vetületen a torzulások a lehet legkisebbek legyenek. A
hosszak, szögek és területek torzulását az ún. torzulási viszonyokkal vagy moduluszokkal jellemezzük.
A „torzulási viszonyok” és a „moduluszok” kifejezések elméletileg nem azonosak. A moduluszok végtelen kis elemi
részekre vonatkoznak, a torzulási viszonyok pedig véges nagyságú hosszakra, szögekre és területekre. A földrajzi
(korográfiai) térképek területeinél a kis méretarányokból következ pontosság megengedi a két kifejezés vagylagos
használatát, a nagy méretarányú térképezéshez használt vetületi számításoknál (geodéziában, topográfiában) azonban
élesen meg kell ket különböztetni. Elemi részekre vonatkozóan a moduluszok véges hosszakra, szögekre és területekre a
hossz-, szög-, illetve területtozulási viszony kifejezését használjuk.
A hossztorzulási viszony, a lineármodulusz (l)

Két, egymástól kis távolságra lév alapfelületi pont közti legrövidebb felületi vonal hossza ds. Ugyanezen két pont
képfelületi megfelel je között lév legrövidebb képfelületi vonal hossza dt. A vetületi hossztorzulásra jellemz érték az
arány.
A különböz vetületeket megvizsgálva azt látjuk, hogy a hossztorzulási viszony egy vetületen belül is, általában annak
minden pontjában más és más érték , s t más-más érték lehet egy pontban is, ha különböz irányokban számítjuk. Ezért
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azt mondjuk, hogy a hossztorzulási viszony egy vetületen belül is a helynek és az iránynak a függvénye. Különleges
esetet jelentenek az ún. szögtartó vetületek, amelyeknél a hossztorzulási viszony csak a helynek a függvénye.
A szögtorzulási viszony, az iránymodulusz (i)

Itt az ω szöget egy vizsgált irány az alapfelületen zárja be egy kezd iránnyal. Mivel ezen alapfelületi irányok görbe
vonalak, az érint ik által bezárt szöget értelmezzük ω szögnek. Ha a szög szárait pontonként a képfelületre vetítjük és
azokhoz érint t rajzolunk, kapjuk az ω’ szöget.
Az olyan vetületeket, amelyeken az iránymodulusz minden pontban egységnyi (i=1), szögtartó vetületeknek nevezzük. A
geodéziai vetületek mind szögtartóak.
A területtorzulási viszony, a területi modulusz (T)

2. ábra A moduluszok arányai
Itt dF jelöli az elemi nagyságú alapfelületi idom területét, dT pedig az idom képfelületi megfelel jének területét. A
területtorzulási viszony függvénye a szögek és a hosszak torzulásának. A vetületi egyenletek alkalmas megválasztásával,
tehát megfelel vetületekkel elérhet , hogy területtorzulás nem következik be, ez esetben T=1.

A vetületek csoportosítása
A különböz céloknak megfelel en nagyon sokféle vetületet használnak a gyakorlatban. Ma is születnek újak, a számuk
végtelen. A következ kben különböz szempontok szerint próbáljuk meg csoportosítani ket.
A vetület felhasználása szerint lehet:
- földrajzi (kartográfiai) vagy
- geodéziai vetület.
A kartográfiai vetületeket az egész Föld vagy földrészek ábrázolására használják általában (iskolai atlaszok, tájékoztató
térképek). A geodéziai vetületek szögtartók, és egyes országok ábrázolására használatosak, de vannak világvetületek is.
Általában megkívánjuk, hogy a hossztorzulás egy bizonyos határértéknél nagyobb ne legyen.
Az alapfelület szerint a vetület:
- ellipszoidi (forgási ellipszoid) vagy
- gömbi vetület lehet.
A képfelület szerint a vetület:
- síkvetület (azimutális vetület)
- hengervetület vagy
- kúpvetület.
A vetület el állítása szerint lehet:
- perspektív (geometriailag szerkeszthet )
- nem perspektív (csak matematikailag el állítható).
A perspektív vetület a vetítési központ elhelyezése szerint lehet (3. àbra):
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3. ábra Perspektív (szerkeszthet ) vetületek: szetereografikus, gnomonikus, ortografikus
- sztereografikus (központ az érintési pont átellenes pontja)
- gnomonikus (a vetítési központ a gömb (alapfelület) középpontja)
- ortografikus (vetít sugarak párhuzamosak, központ a végtelenben).
A képfelület alapfelülethez viszonyított elhelyezése szerint a vetület lehet:
- érint
- metsz (redukált).
A metsz elhelyezés síkvetület el nye az érint elhelyezéshez képest a 4.ábrán látható. Az eredetileg hossztorzulástól
mentes pontban hosszrövidülés lép fel, a torzulásmentesség most a metszési vonalban jelentkezik. Ezáltal ugyanolyan
abszolút érték hossztorzulás nagyobb telületre kiterjed en érhet el. Tehát a metsz vetület nagyobb területen
használható, mint az érint elhelyezés , ugyanolyan mérték hossztorzulás mellett. A metsz vetületet süllyesztett
vetületnek is mondják, arra utalva, hogy a képfelület egy részét az alapfelület alá „süllyesztették”. Metsz elhelyezés
vetületr l szigorúan véve csak perspektív, vagyis szerkeszthet vetület esetén beszélhetünk.
A csak matematikai úton el állítható „érint ” vetületb l számítással úgy állítható el „metsz ” vetület, hogy egy m0<1
vetületi méretaránytényez vel megszorozzuk az eredeti (érint ) vetületi síkkoordinátákat. Ilyenkor a redukált vetület a
helyes elnevezés. Ahol ilyen m0 tényez vel találkozunk a vetület paramétereinek megadásakor, ott redukált vetületr l van
szó.

4. ábra Érint és metsz vetületek
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A képfelület tengelyének és a Föld forgástengelyének (a helyettesít ellipszoid kistengelyének) egymáshoz viszonyított
helyzete szerint a vetület lehet (5. ábra):
- normális elhelyezés (poláris)
- transzverzális elhelyezés (ekvatoriális)
- ferdetengely elhelyezés (horizontális).
Torzulások szerint a vetületek:
- szögtartók (konform vetületek)
- területtartók (ekvivalens vetületek) vagy
- általános torzulású vetületek.
Mind a hagyományos térképek el állításakor, mind a térinformatikai rendszerek létrehozásakor kedvez , ha az egyes
objektumok helyzete síkfelületi koordinátákkal adott. Az elméleti földalakok (a forgási ellipszoid és a gömb), tehát az
alapfelület, görbült felületek, így azokról a vetítés a síkra csak a vetített idomok torzításával lehetséges. A különböz
vetületeknél a torzulás mértéke számszer en meghatározható. A leggyakrabban alkalmazott vetületek az ún. szögtartó
vetületek, amelyeknél a vetítéssel a szögek változatlanok, csupán a vonalak hossza és az idomok területe változik meg.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy hossztartó vetület nem hozható létre. Minden vetületen lehetnek hossztorzulás mentes
vonalak, de nem képzelhet el, hogy minden hossz változatlanul legyen átvihet az alapfelületr l a képfelületre. Azt a
vetületet, amely sem nem szögtartó, sem nem területtartó, általános torzulásúnak nevezzük.
Minden vetületen van egy pont vagy egy vonal, amelyen semmifajta torzulás nincs, azaz mindhárom modulusz az
egységgel egyenl . A torzulások ett l a ponttól (vonaltól) távolodva n nek.
A geodéziai vetületeknél, általában elfogadott szabály, hogy a hosszak torzulása nem haladhatja meg az 1/10 000 értéket,
azaz egy km hossz esetén a változás 0,1 m lehet. Ha ezt nem akarjuk túllépni, akkor nagyobb terület országokban
többfajta vetületet, a vetületek rendszerét kell használni.

5. ábra Vetületek csoportosítása a képfelület és a Föld forgástengelyének helyzete szerint

A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott vonatkozási és vetületi rendszerek
Ebben az alfejezetben azokról a vonatkozási, illetve vetületi rendszerekr l adunk rövid áttekintést, amelyek a Föld
egészére kiterjednek, így alkalmazásuk a különböz globális térinformatikai rendszerek létrehozásakor megkerülhetetlen.
A Föld egészét geocentrikus vagy ellipszoidi felületi vonatkozási rendszerek segítségével írhatjuk le. A következ kben
mindkett re találhatunk példákat.
Geocentrikus vonatkozási rendszerben történik a mesterséges holdak segítségével történ helymeghatározás. Így ilyen
rendszert alkalmaznak az amerikai GPS, illetve az orosz GLONASS navigációs rendszer segítségével történ
helymeghatározáskor. A GPS adatok vonatkozási rendszere a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió által elfogadott
World Geodetic System 1984 (WGS 84).
A következ kben néhány olyan vetületet mutatunk be (els sorban a fokhálózat képének ábrázolásával) amelyek a Föld
vagy a Föld egy jelent s részének a síkbeli kivetítésére alkalmas. Ilyen vetületekkel találkozhatunk a középiskolai
földrajzi atlasz térképein, az egész Földet vagy földrészeket ábrázoló térképeken, a világeseményeket bemutató televíziós
képerny kön stb.

A gömb néhány síkvetülete
A sztereografikus vetület (Horizon Stereographic Projection)
A sztereografikus vetület a gömböt érint (vagy metsz ) valódi síkvetület. A sík és a gömb érintési pontja a K vetületi
kezd pont. A vetületi kezd pontot és a gömb középpontját összeköt egyenest vetítési f sugárnak nevezzük. A vetítési
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középpont a kezd ponthoz tartozó átmér átellenes (ellenlábas) végpontja. Normális elhelyezés esetén (ha a vetítési
f sugár átmegy a pólusokon) a meridiánok képei egyenesek lesznek és a vetületi kezd pont (a pólus) körül egy sugársort
alkotnak (6.ábra). A paralelkörök képei koncentrikus körök lesznek. Ezt a vetületet leggyakrabban a sarki területek
ábrázolására, vagy félgömb ábrázolására használják, de geodéziai vetületként használatos pl. Kanadában, Svájcban és
Magyarországon is. A sztereografikus vetület valódi, perspektív, szögtartó vetület.
Az érint elhelyezés sztereografikus vetület jellemz i:
- Az alapfelületnek (gömbnek) a vetítési f sugárra mer leges metszetközei képe kör.
- A kezd ponton átmen legnagyobb gömbi körök képei egyenesek, amelyek sugársort alkotnak.
- A kezd pontban nincs torzulás. A kezd ponttól egyenl távolságra lev pontokban a torzulás azonos. Érint
elhelyezésnél a torzulás hossznagyobbodást jelent. (metsz elhelyezésnél a metszésig körön belül hosszrövidülés lép
fel.)

6. ábra Sztereografikus vetület és a fokhálózat képe

A normális hengervetület (Mercator Projection)
A Föld körül elképzelhetünk egy olyan hengert, amelynek tengelye a Föld forgástengelyével egybeesik, vagyis a gömb és
a henger az Egyenlít mentén érintik egymást. Ha erre a hengerpalástra vetítjük a fokhálózatot, majd a hengert egy
alkotója mentén „felvágjuk” és kiterítjük, a 7. ábrán látható képet kapjuk. A meridiánok képei egyenl köz , egymással
párhuzamos egyenesek lesznek, a paralelkörök képei szintén párhuzamosak, de az Egyenlít t l távolodva egyre nagyobb
köz ek. A 60° szélességi körnél a hossztorzulás már kétszeres, ezért innent l a sarkok felé már nem használják a normális
hengervetületi ábrázolást. A pólusok képe a végtelenben keletkezik.

7. ábra Normális elhelyezés érint hengervetület és a fokhálózat képe
70

A hengervetület transzverzális elhelyezés is lehet, amikor is a henger tengelye és a Föld forgástengelye egymásra
mer legesek. (Transverse Mercator Projection- 8. ábra.) Ferdetengely elhelyezésnél a henger tengelye általános
helyzet . Ilyenkor az érintési kört segédegyenlít nek, az ezzel párhuzamos gömbi köröket segédparalelköröknek, az
érintési körre mer leges legnagyobb gömbi köröket segédmeridiánoknak nevezzük. A transzverzális hengervetületnél az
érintési kör, a kiválasztott meridián mentén nincs hossztorzulás, ezért jól alkalmazható észak – déli kiterjedés
területrészek ábrázolására.

8. ábra Transzverzális elhelyezés érint hengervetület
Hengervetület el ször 1569-ben Gerardus Mercator (1512-1594) vezetett be tengerészek számára, ábrázolva rajta az egész
addig ismert világot (9.ábra). A térképvetület azért volt el nyös a hajózásban, mert két földrajzi hely azimutját a
valóságnak megfelel en, torzításmentesen lehetett róla leolvasni, lévén a vetület szögtartó.
Els készít je alapján a matematikai úton el állítható, szögtartó hengervetületet Mercator-féle vetületnek is nevezik.
Az érint hengervetület jellemz i.
- A (segéd)meridiánok képei és a (segéd)paralelkörök képei is egymással párhuzamos egyenesek.
- A (segéd)meridiánok képe mer leges a (segéd)paralelkörök képére.
- Az érintési kör (segédegyenlít ) hossztorzulástól mentes vonal.
- A hossztorzulás a (segéd)egyenlít t l egyenl távolságokra lév pontokban azonos. A hossztorzulás a
(segéd)egyenlít t l távolodva n .

9. ábra Mercator térkép
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A kúpvetület (Conic Projection)
Képzeljünk el egy olyan kúpot, amelynek tengelye a Föld forgástengelyével egybeesik és a kúppalást érinti a földgömböt.
Ha erre a kúpfelületre vetítjük a fokhálózat pontjait, majd a palástot kiterítjük, a 10. ábrán látható képet kapjuk.
A meridiánok képei egyenesek lesznek és sugársort alkotnak. A paralelkörök képei koncentrikus körívek lesznek. A
hosszúsági és szélességi körök képei egymásra mer legesek. Az érintési paralelkör mentén nem lesz hossztorzulás. A
hossztartó szélességi kör neve: normálparalelkör. Kúpvetületet Johann Heinrich Lambert (1728-1777) szerkesztett
el ször, ezért Lambert-féle vetületnek is nevezik (Lambert Conic Projection). Mivel normális kúpvetületen egy paralelkör
mentén nincs hossztorzulás, olyan területrészek ábrázolására ideális, amelyek kelet-nyugat kiterjesztés ek.
A gyakorlatban a metsz normális kúpvetület az elterjedtebb: ez esetben a vetület paraméterei: a két hossztartó paralelkör
földrajzi szélessége és a kezd meridián hosszúsága.

10. ábra Normális elhelyezés érint kúpvetület és a fokhálózat képe
Az el z kben felsorolt vetületeket gömbi vetületeknek tekintették, bár ezek mindegyikének alapfelülete lehet az ellipszoid
is. Így beszélhetünk ellipszoidi sztereografikus vetületr l, hengervetületr l és kúpvetületr l.

Ellipszoidi felületi rendszerek
Az ellipszoidi felületi rendszerek az alapjai a Föld egészére kiterjed térkép-, illetve térinformatikai rendszerek
létrehozásának. Napjainkban a legelterjedtebb két ilyen rendszer a következ :
- Gauss-Krüger rendszer
- Univerzal Transverse Mercator (UTM) rendszer
A Gauss-Krüger vetület egyenleteit Karl Friedrich Gauss (1777-1855) dolgozta ki, majd Johann Heinrich Krüger (18571923) tökéletesítette azokat (11. ábra). A Gauss-Krüger vetület alapfelülete valamely ellipszoid (a konkrét eseteket kés bb
részletezzük), képfelülete egy elliptikus (az ellipszoidot érint vagy metsz ) henger, amelynek tengelye az egyenlít
síkjában van. Vagyis egy transzverzális elhelyezés , szögtartó, képzetes, ellipszoidi hengervetületr l van szó. A
képfelülethez tartozó sík-koordináta rendszer x tengelye az érintési meridián (középmeridián) egyenesként jelentkez
képe, y tengelye az Egyenlít képe. A paralelkörök képei a sarkok felé hajló görbék. A meridiánok képei a sarkok felé
összetartó vonalak. (A Gauss-Krüger vetület térképszelvényeken a kelet-nyugati irányú keretvonalak hossza szemmel
láthatóan különböz .) Az érintési meridián mentén nincs hossztorzulás, ett l keletre és nyugatra távolodva a torzulások
egyre n nek. Egyetlen középmeridián felvételével természetesen nem ábrázolható az egész Föld egyetlen vetületen, de ha
több kezd meridiánt veszünk fel (a hengereket ∆λ szögértékkel egymáshoz képest elforgatjuk), akkor létrehozható a
vetítési sávok rendszere. Ennek el nye, hogy a vetületi egyenleteket csak egyetlen sávra kell kidolgozni, azok minden
további sávra érvényesek, csak a kezd meridián földrajzi hosszúságát kell megadni paraméterként. Az egyes sávok önálló
vetületi rendszert alkotnak és a szegélymeridiánok mentén csatlakoznak egymáshoz. (Olyan ez, mintha egy narancsot
gerezdekre vágnánk és a gerezdek héját egymás mellé kiterítenénk.) (12. ábra).
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11. ábra Gauss-Krüger ellipszoidi vetület és egy ellipszoidi kétszög

12. ábra A Föld és Magyarország ábrázolása Gauss-Krüger-féle vetületi sávokon
A vetületi sávok szélessége (azaz az alkalmazott koordináta-rendszerek darabszáma annak a függvénye, hogy mi az
ábrázolás módja és mekkora a hossztorzulás még elfogadható mértéke).
Így megkülönböztetünk 6°-os, 3°-os és 2°-os sávbeosztást vagy más néven zónát. (A 6°-os sávszélesség azt jelenti, hogy a
szegélymeridiánok földrajzi hosszúságának különbsége 6°.)
Az egyes vetületi sávok nemzetközi beosztása a greenwich-i hosszúsági körrel átellenes meridiánnal kezd dik. Az els
sáv (1.zóna) hosszúsága tehát λ1=180°, a második sáv (2.zóna) hosszúsága λ2=150°, stb. Magyarország a 6°-os
nemzetközi beosztásban a 33. és 34. sávba (zónába) esik, amelyek földrajzi hosszúsága: λ33=15, illetve λ34=21°. A GaussKrüger vetület (illetve a sávok rendszere) alkalmas a nagy kiterjedés országok vagy akár az egész Föld síkvetületen
történ ábrázolására.
Így a volt Szovjetúnióban az 1940-es évekt l egy olyan Gauss-Krüger vetületet vezettek be, amelynek alapfelülete a
Kraszovszkij professzor által meghatározott ellipszoid volt. Az 1950-es évekt l a volt szocialista országokban, így
Magyarországon is ezt a vetületet vezették be a katonai topográfiai térképeken. Ezek a térképek ma már nyílt
min sítés ek, így találkozhatunk velük a mindennapi életben. A legutóbbi – légifényképek segítségével végzett –
helyesbítési ciklus 1997-ben fejez dött be, így a katonai topográfiai térképek az ország teljes területére, több
méretarányban felújítva állnak rendelkezésre. A katonai topográfiai térképek 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 és 1:200 000
méretarányban készülnek az 1:1 milliós méretarányú térképek nemzetközi szelvényezési rendszerében (13. ábra).
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13. ábra Gauss-Krüger vetület katonai topográfiai térképek szelvényezése és a különböz méretarányú térképlapok
megnevezése
A NATO tagállamok (így Magyarország is) és tagjelöltek katonai térképeinek vetülete az UTM vetület (Universal
Transverse Mercator). Bár a katonai szövetség nem követeli meg a tagállamoktól az UTM vetületre való teljes áttérést, de
a követelményeknek megfelel en el kell készíteni néhány UTM alapú katonai térképet is (ún. JOG m veleti térképek).
Az UTM vetület olyan redukált Gauss-Krüger vetület, amelynek alapfelülete a Hayford-féle ellipszoid. Az ellipszoidikus
henger itt két torzulásmentes ellipszis (az ún. normálellipszis) mentén „metszi” az ellipszoidot. E két normálellipszis
között hosszrövidülés lép fel, azokon kívül hossznagyobbodás. A vetület paraméterei (a zónaszám vagy a kezd meridián
hosszúsága) között meg kell adni a süllyesztést kifejez vetületi méretarány tényez értékét, amely: m0=0,9996. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden koordinátát ezzel az 1-nél kisebb számmal kell megszorozni.
A GPS technika elterjedésével a jöv ben várhatóan egyre több olyan térkép fog készülni, amelynek alapfelülete a WGS
84 ellipszoid, képfelülete pedig az el bb vázolt UTM vetület (transzverzális, redukált Gauss-Krüger vetület).
A Föld egészére történ kiterjedésük miatt mind a Gauss-Krüger-, mind az UTM vetületek koordináta-rendszereit
világkoordináta-rendszereknek is nevezik. A különböz országok az említett két világrendszer mellet különböz
alapfelületekhez tartozó különböz vetületeket is alkalmaznak, els sorban a nagy méretarányú térképek el állításához.
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14. ábra A síkvetületek

15. ábra A hengervetületek

16. A kúpvetület
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A magyrországi nagyméretarányú térképek vetületei
Hazánkban a XIX. század közepe óta használnak vetületeket a nagyméretarányú (M=1:10 000) térképkészítésben. A
történelem során az alkalmazott vetületi rendszerek többször változtak. Mivel egy vetület bevezetése évtizedekig tartó
folyamat, a mai állapot szerint egyidej leg többféle vetületi rendszer él Magyarországon, ezek alapvet jellemz it
ismernünk kell.
Minden geodéziai vetület közös jellemz je, hogy szögtartóak, ezt a tényt a továbbiakban nem mindig hangsúlyozzuk.
További közös tulajdonsága mindegyik, a nagyméretarányú térképeknél alkalmazott hazai vetületeknek, hogy kett s
vetítéssel jött létre. Ez azt jelenti, hogy régebben a Bessel ellipszoidon meghatározott háromszögelési pontok koordinátáit
els lépésben egy ún. régi magyarországi Gauss gömbre vetítették. A Gauss gömb, vagy simuló gömb olyan közbens
alapfelület, amely az ellipszoidot érinti, ahhoz simul. A második lépésben történt a vetítés a gömbr l a síkra. A
továbbiakban minden hazai vetületnél ilyen kett s vetítésr l van szó. A kett s vetítés el nye az volt, hogy a második
lépés számításai egyszer bbé váltak, összehasonlítva a közvetlen ellipszidikus vetületekkel. (A kett s vetítés elvét a
Gauss-féle gömbvetület felhasználásával a világon els ként alkalmazták hazánkban.)
A következ kben a hazai f bb vetületek jellemz it foglaljuk össze. A részletes paraméterek jellemzését és felsorolását itt
mell zzük, ezek vetületi szabályzatokban és vetülettani tankönyvekben megtalálhatók.

Budapesti szetreografikus vetület
1860-ban vezették be a budapesti szetreografikus vetületi rendszert. A vetület kezd pontja a Gellérthegy nev
háromszögelési pont. A vetítés els lépésben a már említett módon a Bessel – féle ellipszoidról az ún. régi magyarországi
Gauss gömbre történt. Második lépésben a simuló gömbr l egy, azt a gellérthegyi pontban érint síkra történt; a vetítés
középpontja az érintési ponttal átellenes pontban volt. A budapesti szetreografikus vetület valódi (perspektív), érint ,
szögtartó, ferdetengely síkvetület. A kezd ponton átmen meridián (x tengely) és az erre mer leges gömbi f kör (y
tengely) képe egyenesként jelenik meg. A koordináta-rendszer DNY-i tájolású, vagyis az x tengely pozitív fele dél felé, az
y tengelyé nyugat felé mutat. A vetület hossz-, és területtorzulása Budapestt l (a vetületi kezd ponttól ) egy 127 km
sugarú körön éri el a megengedett 1/10 000 értéket, vagyis a 10cm/km-t. Ett l függetlenül a jelenlegi országhatárig
használatos a vetület. Az I. világháború el tti Magyarország területén a torzulások csökkentése céljából a budapesti
rendszeren kívül még két másik rendszert hoztak létre: a marosvásárhelyit (a Királyhágón túli területekre) és az ivani it
(Horvátország-Szlavónia) számára (17. ábra).

17. ábra A kett s vetítés elve sztereografikus síkvetület esetén
Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy Budapesten használatban van még egy ún. Budapesti Önálló Vetületi rendszer
is, ami nem azonos a Budapesti Szetreografikus vetülettel. Ez azért alakult így, mert egy vetület nem önmagában létezik,
hanem ahhoz egy alapponthálózat kapcsolódik. Budapest városméréskor, az 1930-as években, egy önálló városi centrális
alapponthálózatot hoztak létre a f városban, amelynek tájékozása eltér a budapesti szetreografikus rendszer alapjául
szolgáló hálózattól. Ezért – bár formailag hasonló paraméter vetületekr l van szó – a gyakorlatban a koordináták több
dm-rel különbözhetnek, így fontos a két rendszer megkülönböztetése.

A Faschig-féle hengervetületek
Fasching Antal javasltára 1908-ban három hengervetületi rendszert vezettek be: a Henger Északi Rendszert (HÉR), a
Henger Középs Rendszert (HKR) és a Henger Déli Rendszert (HDR). Itt is kett s vetítés történt: el ször a Bessel
ellipszoidról a régi Gauss gömbre, utána pedig az érint , szögtartó, ferdetengely hengervetületre (18. ábra).
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18. ábra A kett s vetítés elve ferdetengely hengervetület esetén
A három henger a Gellérthegy nev pont meridiánjára mer leges, egy-egy legnagyobb gömbi kör mentén érinti a gömböt.
Megjegyzend , hogy maga a Gellérthegy pont egyik rendszernek sem kezd pontja. Mindhárom síkkoordináta-rendszer x
tengelye a gellérthegyi meridián egyenesként jelentkez képe. A koordináta-rendszerek DNY-i tájolásúak. A hossz-, és
területtozulások az y tengellyel párhuzamos vonalak mentén azonos, az y tengelyt l 90 km-re éri el a 10cm/km értéket.
(19.ábra)

19. ábra Fasching Antal-féle hengervetületek

Az Egységes Országos Vetület
A polgári topográfiai térképek
A katonai topográfiai térképek polgári életben való hasznosítását az 50-es évekt l 1992-ig szigorú titokvédelmi el írások
gátolták. Helyettük – egy 1969-ben hozott kormánydöntés nyomán – a 70-es közepét l létrehozták az Egységes Országos
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Térképrendszert (EOTR), amely a kataszteri és a polgári topográfiai térképek egységes rendszerbe foglalását jelentette.
Az EOTR fogalmán olyan térképrendszer értend , amelynek egységes a vetülete, egységesen egymásba épül a
szelvényrendszere és a méretarányok adta lehet ségeken belül (1:1000-1:100 000) egységes a jelkulcsa. Az Egységes
Országos Vetületet (EOV) 1975-ben vezették be, miután elkészült Magyarország II. világháború utáni, ún. új vízszintes
alapponthálózata.
Az Egységes Országos Vetület (EOV) megválasztásánál visszanyúltak a kataszteri térképezésben már bevált,
ferdetengely szögtartó hengervetületi rendszer alapelveihez. Alapfelületnek az International Union of Geodesy and
Geophysics 1967-es kongresszusán elfogadott IUGG’67 nev II. nemzetközi ellipszoidot választották, amelyr l a közepes
sugarú új magyarországi Gauss-simulógömb közbeiktatásával tértek át a hengerre, mégpedig a kett s vetítés korábban
ismertetett módszerével (20. ábra).
A 6379,743 km sugarú Gauss-gömb Budapestt l délre, Ráckeve környékén illeszkedik az ellipszoidhoz. A két felület
közti leképezést a Gauss-féle minimális hossztorzulású gömbvetület biztosítja. A gömbr l a második leképezés olyan
ferde elhelyezés „süllyesztett” hengerpalástra történik, amely enyhén belemetsz a földgömbbe. A hengerpalást síkká
való „kihajtása” után létrehozott derékszög koordinátarendszer x tengelye a gellérthegyi háromszögelési ponton áthaladó
hosszúsági kör (kezd meridián) egyenesként megjelen képe. Az y tengely egy, ezt a meridiánt a ráckevei illeszkedési
pont közelében mer legesen metsz gömbi f körnek (az ún. segédegyenlít nek) a képe (21. ábra).

20. ábra A kett s vetítés elve az EOV estén

21. ábra Az EOV koordináta rendszere

A rendszer északkeleti tájolású. Eredeti origóját, mely a HKR rendszer origójától néhány száz méterre helyezkedik el, déli
irányban 200km-rel, nyugati irányban 650km-rel eltolták. Ennek következtében az így kapott x, y síkkoordináták mindig
pozitív el jel ek, továbbá az x koordináta 400 000m-nél csak kisebb, az y koordináta 400 000m-nél csak nagyobb lehet.
Így az el jeltévesztés, valamint az ordináták (x) és abszcisszák (y) felcserélésének a lehet sége a lehet legkisebbre
csökken.
A térképrendszer szelvényezése „éberségi okokból” nem fokhálózati vonalak, hanem a koordinátahálózat vonalai mentén
történt, emiatt földrajzi szélesség és hosszúság közvetlenül nem olvasható le róla. A szelvényezéshez emellett olyan
rendszert dolgoztak ki, amely az 1:100 000 méretarányú térképekb l indul ki, és a méretarányszám fokozatos felezésével,
az eredeti szelvény negyedelésével alakítja ki a további szelvényeket.
Így az 1:100 000-es térkép negyedelésével az 1:50 000-es, annak további négy részre osztásával az 1:25 000-es
méretarányú térképhez jutunk el. Az 1:25 000-es térkép négy 1:10 000-es térképb l, az pedig négy darab 1:4000-es
térképb l áll. Az 1:4000-es méretarányú térkép négy egyenl részre osztásával kapjuk az 1:2000-es térképet, amelyet
négy 1:1000-es térkép alkot (22. ábra).
A szelvények számozásának módszere a következ . Az 1:100 000-es méretarányú térképszelvények az ország területét 10
övben és 11 oszlopban elhelyezkedve fedik le. Ezeket a szelvényeket, attól függ en, hogy az ország melyik részére esnek,
két- vagy háromjegy számmal jelöljük. A számjegy els része annak az övnek a számát jelenti, amelyre a kérdéses
szelvény esik, a második szám pedig az oszlop számát jelöli. A 23. ábrán látható 54-es szám például azt az 1:100 000-es
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térképszelvényt jelöli, amely – az el z ábrán látható EOTR- szelvényszámozás alapján – az 5-ös övben és a 4-es
oszlopban található. A méretaránysor további tagjainak számozása úgy történik, hogy a sorban el tte álló kisebb
méretarányú szelvény számához 1, 2, 3 vagy 4-es számot írunk hozzá. A további osztás során keletkezett északnyugati
szelvény az 1-es, az északkeleti a 2-es, a délnyugati a 3-as, végül a délkeleti szelvény a 4-es számot kapja. Az ábrán
látható példán a sraffozott részletek közül a jobb alsó (az 1:50 000 méretarányú) 54-4, a föls (1:25 000-es) 54-21, a bal
alsó (1:10 000-es) 54-333 számot kap. Válasszuk ki a 65-322-es jelölés 1:10 000-es szelvényt! Ebb l a szelvényb l a
méretaránysor további tagjainak számozása a következ lesz: az 1:4000-es méretarányúé 65-322-4, az 1.2000-esé 65-32221, az 1:1000-esé pedig 65-322-343.

22. Az EOTR 1: 100 000 méretarányú szelvényeinek számozása

23. ábra

A geometriai adatok vonatkozási rendszerei:
globális, regionális, lokális rendszerek
A helymeghatározás elve
A térinformatikai rendszerek objektumai a Föld felszínéhez kapcsolódnak. Az objektumok geometriai adatait általában
pontjaik koordinátáival jellemzik. A folytonos jelleg koordináták mellett az értékmegadás lehetséges diszkrét értékekkel
(például postai irányítószámokkal) is.
Az objektumok geometriai adatait valamely elméleti földalakból kiindulva, annak alapján választott vonatkozási
rendszerben létesített alapponthálózatokban végzett mérések segítségével lehet meghatározni. A térinformatikai rendszer
területi kiterjedését l függ en a Földet más és más elméleti földalakkal jellemezhetjük, s ennek függvényében más és más
vonatkozási rendszert használhatunk.
A gyakorlati feladatok megoldásakor gyakran el fordul, hogy különböz eredet , különböz vonatkozási rendszerekhez
tartozó geometriai adatokat együttesen kell felhasználnunk, ezért ismernünk kell a különböz vonatkozási rendszerek
kapcsolatának meghatározási módszereit is.
A Föld elméleti alakjai, az elméleti alak és a térinformatikai rendszer területi kiterjedésének kapcsolata
A Föld felszínén található valamely pont helyét három jellemz vel, három koordinátával adhatjuk meg. Mesterséges
holdakra történ mérés esetén a pontok meghatározása a Föld középpontjához és forgástengelyéhez kapcsolódva térbeli
derékszög koordináták segítségével történik. Hagyományos – a Föld felszínéhez kapcsolódó – méréseket feltételezve az
el z bekezdésben tárgyalt elméleti földalakokhoz kapcsolódva adnak meg koordinátákat. A három koordináta közül
kett a forgási ellipszoidhoz kötött. Ezeket a koordinátákat vízszintes koordinátáknak nevezzük. A vízszintes koordináták
a Föld felszínén található pontnak az ellipszoidra történ vetítéséb l származnak. A harmadik koordináta a magasság,
amely a Föld felszínén található pontnak és a geoidnak a távolsága. (24.àbra)
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24. ábra
Az ellipszoidot csupán globális kiterjedés térinformatikai rendszerek létrehozásakor indokolt alapfelületként
felhasználni. Regionális feladatok megoldásakor az ellipszoidot gömbbel – általában a vizsgált felülethez tartozó
simulógömbbel – lehet és célszer helyettesíteni. Lokális feladatok megoldásakor – mintegy 50 négyzetkilométerig – az
ellipszoid jól helyettesíthet érint síkjával. A térinformatikai rendszerek kialakításakor mind az ellipszoidi, mind a gömbi
koordinátákat általában síkra vetítik.

Átszámítások vonatkozási és vetületi rendszerek között
A térinformatikai rendszerek létrehozásakor gyakran el fordul, hogy a vizsgált területr l különböz vonatkozási, illetve
vetületi rendszerben meghatározott adatok állnak rendelkezésre. Már az eddigiek alapján is könnyen belátható, hogy ha
Magyarország valamely területér l a katonai topográfiai térképe, a nagy méretarányú térképek és az rfelvételek alapján
gy jtünk adatokat, akkor egyidej leg például a Gauss-Krüger-, a budapesti sztereografikus és az UTM-vetületben adott
mennyiségeket kell felhasználnunk. A különböz adatok egyidej felhasználhatósága érdekében azokat egyetlen
rendszerre vonatkoztatva kell megadni. Így gyakran megoldandó feladat valamely vonatkozási, illetve vetületi
rendszerben adott adatoknak egy másik rendszerbe történ átszámítása.
Az átszámításoknak többféle lehet sége fordul el . Ezek közül a következ ket említjük meg:
- geocentrikus rendszerb l ellipszoidi rendszerbe,
- geocentrikus rendszerb l síkfelületi rendszerbe,
- ellipszoidi rendszerb l síkfelületi rendszerbe,
- síkfelületi rendszerb l síkfelületi rendszerbe
történ átszámítások. A felsorolt átszámítási feladatok különböz transzformációk segítségével végezhet k el.
A vonatkoztatási rendszer megválasztásának szempontjai
Valamely konkrét térinformatikai rendszer létrehozásakor el kell döntenünk, hogy milyen típusú, s a típuson belül melyik
vonatkozási rendszert választjuk az adott rendszer alapjául. Már az eddig leírtakból is kit nik, hogy a vonatkozási
rendszer választásakor a legfontosabb tényez k a következ k:
- a rendszer kiterjedése,
- az adatgy jtés módjai,
- a már meglév adatok vonatkozási rendszerei.
Vizsgáljuk el ször a térinformatikai rendszer területi kiterjedésének függvényében a választható vonatkozási
rendszereket.
A globális rendszereknél a geocentrikus, az ellipszoidi földrajzi, illetve a világkoordináta-rendszert tartalmazó GaussKrüger- vagy UTM- rendszerek alkalmazhatók.
Regionális rendszereknél, ha azok egyetlen országra terjednek ki csupán, akkor az adott országban használatos vetületek
valamelyikét indokolt felhasználni. Tekintettel a regionális rendszerek kisebb felbontására, a vonatkozási rendszert
célszer a topográfiai térképek vonatkozási rendszerével azonosnak választani. Ha a regionális térinformatikai rendszer
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több országra terjed ki, akkor vagy a világkoordináta-rendszerek valamelyikének, vagy a legnagyobb területtel szerepl
ország valamely vonatkozási rendszerének az alkalmazása célszer .
Lokális rendszereknél egyértelm en síkkoordináta-rendszerekkel leírható vonatkozási rendszert indokolt választani. A
vonatkozási rendszert lehet valamely országosan alkalmazott rendszer vagy helyi rendszer. Ez utóbbi választás akkor
indokolt, ha az országos rendszer bizonyos tulajdonságai nem megfelel ek. Például a jelent s hossztorzulás nehezítheti az
országos rendszer alkalmazását. A helyi vonatkozási rendszer választásakor mindig indokolt az országos rendszerbe
történ átszámítás transzformációs egyenleteinek a meghatározása.
Az adatgy jtés módja annyiban befolyásolja a vonatkozási rendszer választását, amennyiben az adatok valamely
vonatkozási rendszerben adottak. Ebb l a szempontból dönt , hogy minél kevesebb átszámításra legyen szükség. Ha tehát
az adatok többsége egy bizonyos rendszerben meghatározott, akkor indokolt ezt a rendszert alapul venn. A leírtak
értelemszer en vonatkoznak a meglév adatok felhasználására is.

Térinformatikai szoftverek által alkalmazott vetületi rendszerek és változóik
Ma a legelterjettebb szoftverek igen sokféle vetületi rendszert képesek kezelni, els sorban az univerzális alkalmazásokat.
A folyamatos frissítések mellett már követelmény, hogy az egyes országokban használt hivatalos állami topográfiai
térképek vetületét ismerjék. Így egyre több program az EOTR-t is tartalmazza. A változókkal is hasonló a helyzet.
Általában a kezd meridiánok és a hasonló paraméterek a szoftverekben szabadon változtathatók, azonban a vetületi
egyenletek gyakran „gyárilag” beépítettek, a felhasználó számára ezek nem hozzáférhet ek. Szinte valamennyi
térinformatikai szoftver ismeri a „gumileped ” transzformációt (rubber shseet). Ez egy polinomos transzformáció, ami a
két koordináta rendszer között két n-ed fokú polinommal teremti meg a kapcsolatot.
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FÖLDRAJZI HELYZET-MEGHATÁROZÁS LEHET SÉGEI, GPS HASZNÁLATA
Napjainkban egyre fokozottabb az igény arra, hogy egy területr l a munkánkhoz minél több adat álljon rendelkezésünkre.
Ezeket az adatokat egy térinformatikai rendszerbe, modellbe a földrajzi koordinátáik alapján illeszthetjük be. A
koordináták mérésére, gy jtésére igen hatékonyan alkalmazható a GPS rendszer (Global, Positioning, System, Globális
Helymeghatározó Rendszer). A rendszert a Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma hozta létre.
A rendszer alkalmazásának számos el nye közül a legfontosabbak:
-

a nap 24 órájában, id járástól függetlenül, stabilan, gyakorlatilag üzemzavar nélkül m ködik;
abszolút vagy relatív pontmeghatározást egyaránt lehet vé tesz;
a meghatározandó pont lehet álló, vagy mozgó;
a rendszer a mérés pontosságának függvényében használható navigációs céloktól kezdve (kisebb pontosság)
a geodéziai pontmeghatározásokig (nagy pontosság);
a mérési adatok feldolgozása egyszer és gyors;
a mért értékeket akár a mérést követ en, a mérés helyén használhatjuk;
gyors mérési id tartam;
a m szerek között nincs szükség összelátásra;
egyéb módszerekhez képest viszonylag olcsó.

A mérés elve a m holdakra vonatkozó távolságmérés, mely távolságok a rádióhullámok futási idejéb l számíthatóak. A
rendszer 24 m holdból és 5 földi követ állomásból áll. A földi követ állomások feladata a m holdak pálya- és
óraadatainak és ezek korrekcióinak a meghatározása, majd a m holdakra történ juttatása. A földi követ állomások az
Egyenlít mentén közel egyenletesen lettek elosztva. A m holdak m szaki adatait az 1. táblázat foglalja össze. Egy GPSm hold vázlatát mutatja be a 1. ábra. A m holdak térbeli elhelyezkedését a 2. ábra szemlélteti.
1. táblázat

M holdak m szaki adatai
Magasság a földfelszín felett
Keringési id
Elhelyezkedés

20240 km
11 óra 58 perc
6 pályasíkon, egymáshoz képest
60 fokkal elforgatva, 55 fokos
pályasík hajlás az Egyenlít
fölött
6 méter
(nyitott napelemekkel)
850 kg
7,5 év

Méret
Tömeg
Tervezett élettartam

1. ábra GPS m hold (Husti Gy. et. al 2000.)
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2. ábra (Husti Gy. et. al 2000.)

A mérés elve
A mérés tulajdonképpentávolságmérés, mely a vev (a mérni kívánt pont) és a m hold közötti távolságon alapszik. Ha
egy m hold-vev távolságot ismerünk, akkor a vizsgált pont a m hold körül egy a m hold-vev távolság sugarú gömb
felületén helyezkedne el. De, ha ismerünk egy másik m hold-vev távolságot, akkor a pont csak a két m hold köré (adott
m hold-vev távolság sugarú) rajzolható gömb metszetén helyezkedik el, amely egy kör. Ha azonban egy harmadik
m hold-vev távolságot is ismerünk, akkor ugyanezen elvek alapján, ez a gömb az el z három gömböt már csak két
pontban metszi. Ebb l az egyik pont a vizsgált pont lesz, a másik pedig egy irreálisan messze, vagy mélyen a Föld
belsejében lév pontot mutat. Szükségünk van egy negyedik m hold adataira is, mely segítségével az órahibát tudjuk
meghatározni. A GPS-mérések elvét szemlélteti a 3.ábra.

3. ábra A GPS mérés elve (Sárközy F.)
A m hold és a vev közötti távolság a mért futási id és a rádióhullámok terjedési sebességének a szorzataként
számítható. A futási id mérése rádiójelek segítségével történik. A vev készülék megállapítja, hogy a beérkezett
kódszakasz mikor hagyta el a m holdat, illetve mikor érkezett be a vev be. A két id különbsége adja a futási id t. A
m hold tehát jeleket sugároz, melyeket a vev fogad.
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A GPS-m holdak által sugárzott jelek
A m holdak két frekvencián sugározzák a jeleket (L1=1575,42 MHz és L21227,60 MHz). A sugárzott kódok
különböz ek lehetnek. A polgári alkalmazok számára fogható C/A kódot (C/A – Civil Access, civil hozzáférés) az L1 és
az L2 frekvencia tartalmazza, míg a P-kód (Protected – védett), mely csak a katonai felhasználók számára hozzáférhet
csak az L2 frekvencián sugárzott. Ezen kódok segítségével a kód futási ideje egyértelm en meghatározható, mert a
digitális kódsorozat tartalmazza a kód saját kiindulási id pontját is.
M holdas helymeghatározó eszközökkel elvileg kétféle mérést végezhetünk. A kódmérés során a vev a m holdak által
sugárzott kódok alapján végzi a mérést. Ez a mérés els sorban a navigációs célú alkalmazásoknál jöhet számításba, mert a
mérés pontossága körülbelül méteres nagyságrend . A fázismérést többnyire geodéziai célú pontmeghatározások esetén
használják, a mérés pontossága milliméteres nagyságrend , a vev a m holdak által sugárzott hullámok fázisát méri.

Az id mérése
A kód futási idejének megismeréséhez szükség van a kód kiindulási és beérkezési idejének ismeretéhez. Ezért a GPSm holdakon nagy pontosságú órákat alkalmaznak. Az órák stabilitásával és a m holdak óráinak egymással szembeni
szinkronizációjával szemben szigorú követelményeket támasztanak. A GPS-vev kbe kevésbé pontos kvarcórákat
építenek. A mérés során az órák pontatlanságai miatt órahibával kell számolnunk. Az órahiba kiküszöbölése miatt van
szükség a négy m hold együttes mérési adatainak ismeretére a pontos helymeghatározáshoz.

A mérés pontosságát befolyásoló tényez k, hibaforrások
Atmoszféra hatása
A m hold-vev távolság ismeretéhez szükség van a hullám terjedési sebességének ismeretére. Ez a sebesség vákuumban
állandó, de a sugárzott jelek áthaladnak az atmoszférán, ahol a terjedési sebesség nem lesz azonos az ideális, vákuumban
mérhet sebességgel. Az atmoszféra hatását két részre bonthatjuk:
- az ionoszféra hatása (70-000 km távolságra a Földt l): a hatást az ionoszférában lév szabad elektronoknak a
rádióhullámokkal való ütközése okozza. Az ionoszféra hatása éjszaka nem jelent s, gyakorlatilag
elhanyagolható, mértéke a m hold-vev távolságra 0-20 méter közötti érték.
- a troposzféra hatása (0-40 km távolságra a Földt l): a rádióhullámok terjedése légnyomás, a h mérséklet és a
leveg páratartalmának függvénye.
A m holdak pályahibája
Szabályos hibáknak tekinthet k, a m holdak által sugárzott koordináta hibái 1m körüli értékek.
A m hold órahibája
A m holdak fedélzeti órái rendkívül pontosak, melyeket a földi irányítóközpont folyamatosan javít. Az órahiba hatására a
pontosság néhány méterrel romolhat.
GPS jelek visszaver dése okozta hiba (többutas terjedés)
El fordul, hogy a vev nkbe nem kizárólag a m holdról sugárzott jel érkezik, hanem a mérés környezetében lév
tereptárgyakról visszaver dött jel is. Ez a visszaver dött jel nagyobb utat tesz meg, mint a m holdról érkez , ezért ez a
mérés pontosságát torzítja, melynek mértéke kb. 1-1,5 m.
Antenna fázisközéppont
Az antenna elektromos középpontjának stabilitása is hibákat okoz, amelyek a helyszín függvényei. Ezek a hibák kicsik,
általában 1-2 mm-t jelentenek.
Konstelláció
A mérések pontosságában nagy szerepet játszik a mérési pontunk fölött található m holdak helyzete és száma. A mérési
pont felett megfigyelhet m holdak száma a nap folyamán többször, míg a m holdak iránya állandóan változik. A
m holdak geometriáját jól jellemzi az ún. PDOP (Position Delution Of Precision – a pontosság felhígulása) érték, mely
egy dimenzió nélküli szám, mely számból a mérés pontosságát lehet becsülni. Kedvez tlennek számít a nagy PDOP érték,
melyet okozhat a m holdak alacsony száma, illetve a nem megfelel m holdgeometria egyaránt. Javasolt a méréseket 6nál kisebb PDOP értékek esetében végezni. A PDOP értékeket a mérések tervezésénél javasolt figyelembe venni (ld.
kés bb).
A mérés zaja
Ezek azok a hibák, melyeket az okoz, hogy egy mérést tökéletesen elvégezni nem lehet. Mindig számításba kell venni azt,
hogy az elméleti pontosság, a gyakorlatban minden esetben módosul.
A GPS-kódmérés hibaforrásai által okozott hibák elméleti mértékét mutatja be a 2. táblázat.
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2. táblázat
A GPS-kódmérés hibarorrásai méterben
Hibaforrás
m hold
követ állomások
jelterjedés
GPS vev

Fajta
órastabilitás
pálya
egyéb
pályaadatok
egyéb
ionoszféra
troposzféra
többutas terjedés
mérési zaj

C/A-kód
3,0
1,0
0,5
4,2
0,9
5,0-10,0
2,0
1,2
7,5

P-kód
3,0
1,0
0,5
4,2
0,9
2,3
2,0
1,2
1,5

egyéb

0,5
10,8-13,8

0,5
6,5

Teljes hatás

A mérések tervezése
Ha nagyobb pontosságot szeretnénk elérni méréseink során, akkor azokat célszer el re megtervezni. A tervezés során
információt kapunk arról, hogy a mérésünk helyén és id pontjában mikor megfelel a m holdak állása ahhoz, hogy a
mérés során a vev kell mennyiség m holddal tudjon kapcsolatot tartani. A mérések tervezésénél javasolt a
vizsgálandó területet bejárni, meggy z dni arról, hogy a mérések helyénél nem lesz-e a mérést zavaró tereptárgy, mely a
vev t zavarja a m holdakkal való kapcsolattartásban. Csak azon pontokon javasolt GPS-el mérést végezni, melyek felett
(kb. 15 fokkal a horizont felett) tiszta és akadálymentes a kilátás az égbolt felé.
A tervezést szoftverek segítségével végezhetjük el, ahol a mérend terület koordinátájának és a tervezett mérési id pont
megadásának ismeretében a program kiszámolja a mérés idején várható PDOP értékeket. Ehhez szükség van a m holdak
pozícióját tartalmazó ALMANACH-fájlra. Ezt a fájlt egyes vev k a m holddal való kapcsolat létrehozása után letöltik,
majd ezt menthetjük gépünkre, de az internetr l is letölthetjük. Az almanach fájlt folyamatosan frissíteni kell (a szoftver
jelez, ha a fájlt túl réginek találja). A 3.ábán egy mérés tervezésének példáját láthatjuk.

3.ábra Egy GPS mérés tervezésének példája
A példa alapján a mérés szempontjából kedvez tlennek bizonyult az az id szak, mely alatt a PDOP érték 6-nál
magasabb. Láthatjuk, hogy mérés szempontjából a 21.30-22.00. óra közötti id szak kedvez tlen (PDOP érték 6 felett), ezt
a vonalkázott nyíl mutatja. A mérés szempontjából a legalkalmasabb id szak a 10.30-16.00 óra között található.
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GPS mérési eljárások, módszerek
GPS mérések elvégzésére számos eljárás létezik. A mérési módszerek igen sokban különböznek egymástól. Ahhoz, hogy
valamely módszert alkalmazzuk, ismernünk kell az egyes módszerek alkalmazási feltételeit, technikai hátterét,
pontosságát. Használhatunk egyszer bb eljárásokat, amennyiben nincs szükségünk nagy pontosságra, illetve ha a
technikai feltételeink nem adottak, de ha szükségünk van rá, összetettebb, bonyolultabb alkalmazásokat kell használnunk.
Ekkor a méréseink pontosabbak lesznek (akár cm-es pontosság is elérhet ), de számolnunk kell azzal, hogy ezzel a
technikai háttér és az eszközigény is megn , mely esetben már komolyabb beruházással kell számolnunk. Fontos tehát
megjegyezni azt, hogy el ször el kell döntenünk, mit várunk a mérést l, milyen pontosságot szeretnénk elérni, mindezt
mennyi id alatt, illetve a mérési adatokra azonnal (közvetlenül a mérés utána helyszínen), vagy csak kés bb lesz
szükségünk. El ször meg kell határoznunk a célt, majd a célnak (és természetesen a lehet ségeinknek) legmegfelel bb
mérési eljárást kell kiválasztanunk.

A mér eszközök
„Kézi” GPS vev k
A GPS vev k legolcsóbb kategóriáját képezik. Els sorban navigációs célokra használhatóak. A mért adatok pontossága 325 m között van vízszintes értelemben, magassági értelemben a pontosság 5-50 m közötti érték. Az eszközök precízebb
magassági mérésekre gyakorlatilag alkalmatlanok. Ezen vev k nagy el nye az egyszer kezelés, gyors mérések, azonnali
mérési eredmények. A legtöbb ilyen eszköz menüjéb l több földrajzi koordináta rendszert választhatunk ki (a mérési
eredményeinket is ebben a koordináta rendszerben látjuk), köztük az EOV-t is. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy
ezekben az esetekben a mérés WGS-84 koordináta rendszerben történik (mint minden esetben a GPS-el való mérés
során), és a vev végzi el az átszámítást a két rendszer között. Ennek alapján számítanunk kell további hibákra, mely az
átszámítás során keletkezik. Az eszközök saját memóriával rendelkeznek, melyek egyes esetekben b víthetünk is. A
memóriában tárolhatunk megfigyelési pontokat (pl. kutak, mérési helyek stb.), elmenthetjük útvonalainkat (melyeket a
kés bbiekben akár ismételten bejárhatunk a készülék segítségével), térképeket. A készülék tájékozat bennünket
pillanatnyi sebességünkr l, egy kiválasztott ponthoz (melyet mi is megadhatunk) viszonyított helyzetünkr l, a kiválasztott
pont pillanatnyi távolságáról, id ben, és térben egyaránt. Az elmentett pontjainkat kábel és szoftver segítségével
letölthetjük számítógépünkre, melyr l adatokat is tölthetünk fel. Ezen készülékek memóriájában találhatók térképek is
(egyes készülékekbe térképeket is tudunk számítógépen keresztül feltölteni), melyek a navigációban segíthetnek. A
térképek akár utcaszint térképek is lehetnek. Számos szoftvert áll rendelkezésre az adatok rendezéséhez, fel- illetve
letöltéséhez.
A rendszer navigációs célokra kiválóan megfelel, azonban egyik nagy hátránya a kisebb pontosság. Egy „kézi” GPS vev t
mutat be a 4. ábra.

4. ábra Navigációs célokra alkalmas GPS vev

Térinformatikai GPS-ek
A térinformatikai GPS vev k segítéségével a mérés pontossága 1-5 m, de akár 1 m alatt is lehet (vízszintes értelemben),
mely térinformatikai célokra általában megfelel. Az eszköz segítségével valós idej méréseket végezhetünk, tehát a
mérési eredményeket azonnal megkapjuk, utófeldolgozásra nincsen szükség. Az eszközhöz csatlakoztathatók kézi
terminálok (Pocket PC), melyek segítségével az adatok kezelése egyszer bb. A térinformatikai GPS-ek ára egy átlagos
kézi vev höz képes nyolc-tízszeres. Egy térinformatikai célokra megfelelel GPS-t személtet az 5. ábra.
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5. ábra Térinformatikai GPS vev

Geodéziai GPS-vev k
Nagypontosságú (cm-es nagyságrend) mérést tesznek lehet vé. Használat el tt mindenképpen szükséges a mérés el re
tervezése ahhoz, hogy kell pontosságot el tudjunk érni. Az eszközök megfelel használata komoly háttértudást és
gyakorlatot igényel. A geodéziai GPS vev k ára a kézi vev khöz képest 40-100 szoros. A 6. ábrán egy példa látható
geodéziai GPS vev re.

6. ábra Geodéziai GPS vev

A meghatározási módszerek
A mérés módszere alapján többféle csoportosítást végezhetünk:
- abszolút pontmeghatározás : a méréseket egyetlen ponton álló vev vel, legalább négy m holdra végezzük a
méréseket
- relatív helymeghatározás: a méréseket legalább két ponton végezzük el, mely során mindkét vev
ugyanazokat a m holdakat látja. Az egyik pont koordinátái általában ismertek, és a két vev méréséb l a két
pont közötti vektort határozzuk meg. A feldolgozás alapja a mérésekb l való különbségképzés, mely során a
hibák egy része elt nik, vagy csillapodik.
A vev mérés közbeni helyzete alapján:
- statikus pontmeghatározás: s mérési id alatt a vev a mérend ponton áll.
- kinematikus pontmeghatározás: Mérés közben a vev mozog.
A mért adatok feldolgozás alapján:
- valós idej (real-time): az adatokat a mérés követ en azonnal megkapjuk
- utólagos feldolgozás (postprocessing): a GPS-r l kinyert ’nyers’ adatokból egy utófeldolgozó szoftver
segítségével kapunk mérési adatokat (általában pontosabb, mint a valós idej mérés során kapott adat)
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Abszolút statikus módszer
A mérést egy vev vel végezzük, a mérés ideje alatt a vev a mérend ponton áll. Az eljárás pontossága kb. 2-5 m, melyet
az utófeldolgozás során (a pontos m holdpálya-elemekkel korrigálva) érünk el. A mérés geodéziai pontosságot
megkívánó meghatározáshoz ezért nem megfelel (4. ábra).

4. ábra Az abszolút statikus módszer elvi ábrája

Abszolút kinematikus módszer
A mérést egy vev vel végezzük, a mérés során a vev mozgásban van. A módszer pontossága rosszabb, mint a statikus
módszer esetében, jelent sége els sorban a navigációs célú alkalmazások esetében van. Elterjedt vízi-, szárazföldi- és
légnavigációban.(5. ábra).

5. ábra Az abszolút kinematikus módszer elvi ábrája

Relatív statikus módszer
A mérést több vev vel végezzük, melyb l legalább egy vev egy ismert koordinátájú ponton áll. A vev k a mérési
pontokon a mérési id alatt helyben maradnak. Ezzel a mérési módszerrel érhet el a legnagyobb pontosság, mely GPS-el
mérhet . Az egyes vev k által mért értékek a referenciaponthoz (ismert koordinátájú pont) viszonyított értékek lesznek. A
mérés pontosságában nagy szerepet játszik a referenciaponton álló vev és az ismeretlen ponton mérést végz vev
közötti távolság (bázisvektor). Rövid bázisok esetén a mérés cm alatti lehet. A mérés pontos tervezést és utófeldolgozást
igényel (6. ábra).

6. ábra A relatív statikus módszer elvi ábrája

Relatív kinematikus módszer
A mérést egy álló és egy (vagy több) mozgó vev segítségével végezzük. A mérés kezdetén a két vev t két ismert ponton
abszolút kinematikus módszer segítségével meghatározzuk a koordinátákat, majd az álló vev t a ponton hagyva a másik
vev vel végezzük a méréseket pontról pontra haladva. A mérend ponton való tartózkodás ideje a pár másodperct l 1
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percig terjedhet. A mérés pontossága fázismérés esetén néhány centiméter, kódmérés esetében néhány milliméter. Nagy
számú mérést igényl területek esetén nagyon hatékony mérési módszer(7. ábra).

7. ábra A relatív kinematikus módszer elvi ábrája

További kinematikus módszerek
Stop and go módszer
A mérés során az egyik vev mindig egy ponton áll (ismert koordinátájú pont), a másik pedig a vizsgálandó pontok között
mozog, majd rövid id re (4-20 sec) a ponton megáll (8. ábra).

8. ábra A Stop and go módszer módszer elvi ábrája

Megszakított kinematikus módszer
A mérés során a mérend pontokat végigmérik, majd körülbelül egy óra elteltével fordított irányban (fordított sorrendben)
is elvégzik a mérést. A két mérés hatására javul a mérés pontossága, melyet a megváltozott m holdkonstelláció okoz.
(9. ábra).

9. ábra A megszakított kinematikus módszer elvi ábrája
Az egyes mérési eljárások elérhet pontosságát a 10. ábra mutatja be.
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10. ábra GPS mérési eljárások pontossága (Bartha)

A GPS-ek által mért koordináták
A GPS geodéziai vonatkoztatási rendszere a WGS-84 (World Geodetic System 1984). A rendszer kezd pontja a Föld
tömegközéppontjában van. A WGS-84 egy Földhöz rögzített rendszer, mely, ha a litoszféra lemezek kis mozgásától
eltekintünk, a földi pontok koordinátái változatlanok. Fontos azonban megjegyezni, hogy a mérés során nem a
Magyarországon használatos Balti-tenger feletti magasságok kapjuk, hanem a GPS által mért ellipszoid feletti
magasságot. A GPS-ek által mért koordinátákat el ször transzformálnunk kell, ha EOV rendszerben akarjuk használni.

A WGS-84 – EOV koordináták transzformációja
A két koordináta rendszer között nem létezik egy egyetemes, az egész országon ugyanolyan hibával használható
kapcsolat. A navigációs célokra készített GPS-eknél sok esetben a készülék menüjébe beépítve találjuk azt az opciót, hogy
a mérési adatainkat EOV-ben adja. Ez azonban a két rendszer közötti konverzió m veletét nagy valószín séggel egy
országos paraméterkészletet felhasználó módszer segítségével végzi el, amely nagy pontatlanságokat is rejthet magában.
Természetesen lehet ezeket az értékeket is használni, amennyiben a munkánk során pontosabb értékekre nincsen szükség.
Ha azonban a feladat megkívánja azt, hogy a WGS-84 és EOV transzformációs során a lehet legkisebb hibával járjunk
el, akkor más módszert kell választanunk. A legegyszer bb lehet ség, hogy a kereskedelemben kapható koordinátatranszformációs szoftvereket alkalmazzuk, léteznek külön WGS-84 és EOV konverzióra készült szoftverek, melyek
rendelkeznek több beépített paraméterrel, illetve mi is adhatunk saját paraméterkészletet. Fontos azt kihangsúlyozni, hogy
a transzformációs paraméterekkel való átszámítás els sorban a nagy pontosságot feladatok megoldásánál szükséges.
Egy másik lehet ség az , hogy ha egy ismert EOV koordinátájú ponton végzünk mérést, az ismert koordinátát valamilyen
országos paraméterkészletet használó módszerrel WGS-84-es rendszerbe transzformáljuk, majd az így kapott
koordinátával végezzük mérést (relatív helymeghatározásnál). A mérési eredményeket feldolgozva ez a koordináta jelenti
a bázisállomás (referenciapont) helyzetét, majd a mérési pontoknak is ehhez a pontok viszonyítva lesz WGS-84
koordinátájuk (ekkor ezek a koordináták nem lesznek pontosak, de nekünk nem erre, hanem az EOV koordinátára van
szükségünk), majd az így kapott koordinátákat ugyanazzal a módszerrel áttranszformáljuk EOV rendszerbe. Ennek az
eljárásnak az el nye az, hogy minkét irányba (WGS-84 – EOV és vissza) végzett transzformációval a transzformáció
hibájának nagy része kiesik. Nagyon fontos azonban, hogy mindkét transzformáció során ugyanazt az eljárást használjuk
(11.ábra).

11. ábra Egy lehetséges transzformáció folyamatábrája
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