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Feladataim 

• Dél-Amerika szelvényeinek digitalizálása, 
jelkulcsnak megfelelő feldolgozás. 

• Rendelkezésre álló nyers állományok. 

– Ázsia 

– Európa 

• Felmerülő problémák. 

 



Rajzi problémák 
 

• Szelvényenként különböző minőségű vonalvezetés, 
vonalrajzolat. 

• A digitalizált szelvények egymás mellé rakásával 
látható jelentős eltérések a kivitelezésben. 

• Típushibák: 

• íves vonalhasználat mellőzése (Bézier-görbe), 
helyette szögletesen törő vonalak minden 
elemtípus esetén; 

• pontatlan vonalkövetés, ívek egyszerűsítése, 
elhagyása. 

 

 



 

• Vonalak indokolatlan, sűrűn történő 
megszakítása. 

– A nagy felbontású fényképfelvételen néhány pixeles 
szakadások, amik a végleges gömbi méretet tekintve 
elhanyagolhatók. 

– Ez esetekben nem kétséges, egyértelműen tudható 
merre folytatódik az adott vonalas elem. 

 

• Ázsia és Európa szelvényeinek újradigitalizálása. 



Az újradigitalizálás pozitívuma 

• Ezen területek ábrázolása egységessé vált a 
térképi elemek rajzi minőségét, szerkesztését 
tekintve, hasonlóan Dél-Amerikához. 

 

– Az elkészített nyers állományok feldolgozását 
végezve, a szubjektív módon történő 
folyókategorizálás egységes, hasonló kivitelű 
eredménnyel járt Ázsiát, Dél-Amerikát és Európát 
tekintve is. 



Elvégzett munkarészeim 

• Gömbkétszögek digitalizálása, feldolgozása. 
• Dél-Amerika, Európa, Ázsia, egyéb kisebb területek (pl. 

Új-Zéland szelvényei) 

• A Sziládi József által készített kézi rajzolású 
summer (domborzatárnyékolás), a glóbuszon 
található summer színéhez hasonló, 
szelvényenkénti illesztése.  

• A sérült, kifakult területeken forrástérképek 
keresése, térképi tartalom pótlása. 

 



– Dél-Amerika  

• F. A. Garnier: (Ancienne Colombie.) Nle. Grenade, 
Vénézuéla, Équateur. Guyanes., Párizs, 1860,  
1 : 8 000 000  

• John Arrowsmith: Brazil, London, 1844, 1 : 7 700 000  

– Európa 

• Benedetto Marzolla: Russia Europea, Nápoly, 1847,  
1 : 4 300 000  

• John Arrowsmith: Europe, London, 1844, 1 : 8 800 000 

 

 



Európa névanyagának előállítása 

Település 699 Hegy 15 

Folyó 328 Szoros 15 

Sziget 83 Nép 4 

Hegycsúcs 49 Vulkán 4 

Tó 40 Mocsár 3 

Állam, tartomány, terület 37 Csatorna 1 

Fok 36 Fokhálózati megírás 1 

Öböl 29 Tengeráramlás 1 

Ország 17 Zátony 1 

Tenger 16 

A glóbusz európai részén megtalálható nevek – az egyes 
nevek többszöri megírásával együtt – száma 1430 darab, 
csak a különbözőket tekintve ez 1378 darab földrajzi nevet 
jelent.   

 



• A rekonstruált szelvények összeillesztése.  

– Az egymással szomszédos szelvények csatlakozó 
tartalmának minőségi szinkronizálása. 

• A virtuális modell elkészítése. 

– 10˚ szélességű állományok georeferálása. 

• KML modell – 8 darab négyzetes hengervetületű kép 

• VRML modell – 4 darab négyzetes hengervetületű és 2 
darab Postel-féle síkvetületű kép 



VRML modell 


