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Térképek - előzmények

- A második katonai felmérés térképei: erdélyi 
középpont: Vizakna (Ocna Sibilui),  horvátországi 
középpont: Ivanić, alapfelület Zách-Oriani hibrid 
ellipszoid)

- A harmadik katonai felmérés poliéder vetület, 
Bessel-ellipszoid, 

- Vetületi kezdőpont koordináták (HDKS-ben is 
ismertek: E=5610821,17 N=5067029,45)

- Kiszámítható paraméterek…



Erdély, II. kat. felmérés 
alappont



Erdély, II. kat. felmérés 
alappont



Erdély, II. kat. felmérés 
alappont



Erdély, II. kat. felmérés 
alappont



Horvátország

• A rendszer egy E0=5 500 000 m; N0=0 m vetületi 
koordinátákkal rendelkező Φ0=0° Λ0=15°
kezdőpontú, 0,9999 méretaránytényezőjű
transzverzális Gauss-Krüger vetület 

• Alapfelülete a Bessel-ellipszoid, a következő
elhelyezési paraméterekkel: dX=+674; dY=-209 m; 
dZ=+474 m

• A fenti adatokból az ivanicsi rendszer alapfelülete és 
a WGS84 rendszer közötti elhelyezési paraméterek 
levezethetők, és ezek a következők:

• dX= +675 méter; dY= -108 méter; dZ= +447 méter.



A koordináta-illesztés eredménye: Zágráb 1:75000 méretarányú térképszelvényének 

egy része Landsat ETM hamis szines kompozit űrfelvetellel és az autópályán GPS-

szel felvett útvonallal (sárga színű vonal) kombinálva



Szerbia

• Az 1:75 000 méretarányú térképek 
georeferálása

• A Hermannskogel-hez kapcsolható
• A leolvasott koordinátákat Bonne vetületbe 

átszámítani,geodéziai dátumnak: MGI-YU
• Középmeridián: 21,8372083 fok (Párizstól 19 

fok 30perc), kezdő szélességi kör: 43,5 fok
scale factor=1, False Easting/Northing=0



Eredeti háromszögelési 
jegyzőköny-részlet



Szerbia



Szerbia



Szerbia 1:75 000 (1895)



Szerbia - GoogleEarth



ex YU TK – 1:50 000

-A volt VGI által készített korszerű topográfiai 
térképsorozatai a Gauss–Krüger rendszerben az 5-6-7-8 
zónában helyezkednek el.
-Ennek megfelelően a 3°-os középmeridiánok: rendre: 15°, 
18°, 21° és a 8. zónában keleten 24°.
-A dátum beállításánál, ha a VGI (MGI)-t vagyis a Bessel 
1841-es ellipszoidot választjuk, akkor az eltolási paraméterek: 
dX = 653, dY = –212 és dZ = 431. 
-Amennyiben a szoftverünk, műszerünk ismeri a 
Hermannskogel 1871-et, akkor a dX = 682, a dY = –203 és a 
dZ = 431. Ha a legjobb eredményt szeretnénk elérni, akkor a 
Hermannskogel Serbia-t válasszuk: Bessel 1841-es 
ellipszoidon, dX = 653, dY = –212, és dZ = 449. 



Szerbia – GM (1:50 000)



Köszönöm a figyelmet! 

és elnézést a hadarásért…

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg, a támogatási szerződés száma:
TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003.

További információk:  http://gps.elte.hu
Ha maradt megválaszolatlan kérdés: gps@map.elte.hu


