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1. fejezet Bevezetés 

A fotogrammetria a kezdetektől fogva egy 

gyakorlati tudományként született meg szinte egy 

időben a fényképezés feltalálásával.  Elsődleges 

célja a metrikus adatok kinyerése egy kép, képpár 

vagy több, egymással átfedő kép feldolgozásával.  

A fotogrammetria korszakait a képfeldolgozó 

műszerek szerint nagyon jól meg lehet 

különböztetni. Kezdetben az analóg műszerekkel a 

felvételkor fennállt valós geometriai helyzetet 

kívánták modellezni. Zseniális műszaki 

megoldásokat tartalmazó precíziós kiértékelő 

műszerek születtek ebben a korszakban. Ezeket 

fokozatosan felváltották az analitikus műszerek, 

melyek már számítással modellezték a képek térbeli 

helyzetét. Végül a digitális fotogrammetria teljesen 

felhagyott a kiértékelő műszerek alkalmazásával. A 
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teljes mérési és feldolgozási folyamat számítógépen, 

digitális fotogrammetriai munkaállomásokon 

történik.  

Eddigi programfejlesztői, oktatói munkám során 

mindig is foglalkoztatott az analitikus és digitális 

képek tájékozásának és kiértékelésének matematikai 

háttere. Különösen fontosnak éreztem olyan 

módszerek kidolgozását, melyek szakítanak a 

hagyományos, iteráción alapuló kiegyenlítési 

eljárásokkal. Számtalanszor tapasztaltam munkám 

során a durva-hibák felderítésének nehézségeit és 

fontosságát. Az analitikus és digitális 

fotogrammetria matematikai apparátusa kisebb 

részletektől eltekintve megegyezik, ami számos 

lehetőséget biztosít újszerű matematikai módszerek 

kidolgozására. Ezt felismerve a gyakorlatban is 

alkalmazható eljárásokat dolgoztam ki térbeli 

transzformációs, tájékozási és kiértékelési 

módszerekre. 
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2. fejezet Előzmények 

Ebben a fejezetben, a 2006-ban történt PhD 

védésem kutatási célkitűzéseit, illetve azok 

eredményét foglalom röviden össze. Mindezek 

áttekintése szükséges ahhoz, hogy a fokozat 

megszerzésétől eltelt időszak tudományos 

teljesítményét a korábbiakhoz kapcsolódva, azok 

folytatásaként lehessen vizsgálni. 

A fotogrammetriai területén az elmúlt közel tíz év 

kutatási célkitűzései, illetve azok eredményei a 3. 

fejezetben jelennek meg. 
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2.1. A megelőző kutatás 

célkitűzései 

Korábbi kutatásaim alapvetően a fotogrammetria 

területén előforduló nemlineáris feladatok 

megoldásával és azok újszerű alkalmazásaival és a 

korábbi numerikus módszerek összehasonlításával 

foglalkoztak.  

A PhD értekezés részben egy 1995-ben befejezett 

OTKA F004382 számú kutatásra épült [Jancsó 

1995], mely a durva hibák szűrését megvalósító 

eljárás magját jelentő Jacobi-féle középértékképzés 

fotogrammetriai alkalmazásának lehetőségeit és 

részleteit vizsgálta. Már akkor felmerült az igény 

annak továbbfejlesztésére egy újfajta kiegyenlítési 

és durvahiba-szűrési eljárássá és annak 

alkalmazására a geokörnyezettudomány egyéb 

területein. 

7  



A durva-hibaszűrés végrehajtásához szükséges 

elméleti alapok megteremtéséhez az első lépés a 

külső tájékozási elemek kiszámítása egy nemlineáris 

modell, azaz iteráció nélküli megoldás levezetésével 

a minimálisan szükséges pontszámot igénylő 

elrendezésben. Ehhez 3 illesztőpontra van szükség, 

melyek képkoordinátáit is megmérjük. A létrejött 

tetraéder oldaléleire a koszinusz-tétel egyenleteit 

kell felírnunk és megoldanunk, melyek alapján már 

számíthatók a vetítési centrum térbeli koordinátái 

iterációs folyamat alkalmazása nélkül [Jancsó 

1994]. 

Ezután a következhet a fölös méréseket is 

magába foglaló adatsor alapján a kiegyenlített 

paraméterek meghatározása. Ehhez el kell végezni 

az iteráció nélküli számítást minden lehetséges 

kombinációban és ezzel egy időben mindegyik 

kombinációhoz képezni kell az adott kombinációt 

tükröző súlymátrixokat is a hibaterjedés implicit 
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törvényei alapján. Az egyes kombinációhoz tartozó 

megoldások és súlymátrixok felhasználásával a 

kiegyenlített paramétereket a Jacobi-féle 

középértékképzéssel kaphatjuk meg. A durvahiba-

szűrés módszere azon alapszik, hogy a null-

hipotézis szerint a kiegyenlítés előtt a becsült 

középhibákat a 𝜒𝜒2 próbával összehasonlítjuk a 

kiegyenlítés után kapott középhiba értékekkel és a 

teljes kombinatorikai sor átvizsgálásával kizárásos 

alapon a durva hibával terhelt pontok kiszűrhetők, és 

mindezt a kiegyenlítéssel párhuzamosan tehetjük 

meg. A módszer gyakorlati jelentősége minden 

olyan területen jelentős lehet, ahol légifelvételeket 

vagy azokból származtatott ortofotókat használnak, 

mivel ezek használatához vagy kiértékeléséhez 

szükséges feltétel a külső tájékozási elemek durva 

hibáktól mentes ismerete [Jancsó 2004a, 2004b].  

A modell és a terep pontjainak összehasonlítása 

szintén lehetőséget adhat a durva hibák felderítésére. 
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Mivel minden kombinációban a 

méretarányszámokban számított ellentmondások a 

durva hibával terhelt pontokra utalnak és egy előre 

megadott érték mellett egyértelműen kiszűrhetők. A 

módszer gyakorlati jelentősége a fotogrammetria 

azon területein lehet jelentős, ahol a relatív tájékozás 

után sztereo-fotogrammetriai kiértékeléssel nyernek 

adatokat, és a tájékozásához felhasznált illesztő 

pontok koordinátáira kell durvahiba-szűrési eljárást 

adni [Jancsó 2006]. 

A térbeli hasonlósági transzformáció iteráció 

nélküli megoldásának egyik lehetősége a Gröbner-

bázis használata. Ugyanakkor ennek gyakorlati 

alkalmazása háromnál több pont esetén nehézkes és 

komoly programozói tudással vihető csak át önálló 

szoftveres alkalmazásokba. Sokkal praktikusabb 

megoldás, ha a meghatározandó paramétereket 3 

csoportra osztjuk és azokat egymásra épülő 

eljárások során határozzuk meg. A kiegyenlített 
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paraméterek kiszámításához itt is a kombinációkra 

épülő megoldást vezethetünk le, melynek része a 

súlymátrixok ismerete, melyeket itt is az implicit 

hibaterjedés módszerével határozunk meg. A 

kiegyenlített paramétereket a Jacobi-féle 

középértékképzéssel kapjuk meg. Ennek a 

módszernek a gyakorlati jelentősége a geomatika 

azon területein nyilvánulhat meg, ahol térbeli 

koordináta-rendszerek közötti transzformációra van 

szükség és a paraméterek kezdő értékei az iterációs 

folyamat konvergálásához szükséges mértékben 

nem lennének ismertek [Závoti – Jancsó 2006].  

A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy a DDM 

pontjainak automatizált ellenőrzésénél a kereszt-

korrelációs képletek segítségével végrehajtott 

mintaillesztés módszere továbbfejleszthető és több 

alternatíva is szóba jöhet. A különböző 

változatokban az optimális keresztkorreláció 

kísérleti úton kiválasztásra kerülhet, mint a 
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leghatékonyabb eljárás. A módszer gyakorlati 

jelentősége a fotogrammetriában jól 

megmutatkozik, hiszen a DDM modell és az abból 

levezetett adatok fontos végtermékei a kiértékelési 

folyamatnak. Emellett az ortofotók elkészítéshez 

szintén szükséges egy durva hibáktól mentes 

domborzatmodell ismerete [Jancsó – Závoti 2006]. 

Fontos szempont a gyakorlati alkalmazhatóság 

bemutatását is. A fenti négy célkitűzés eredményét 

néhány gyakorlati alkalmazás nagyon jól 

szemlélteti, ezzel is bizonyítva a javasolt 

megoldások működőképességét, a fentebb 

megfogalmazottak használhatóságát, hasznosságát. 
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2.2. A megelőző kutatás 

eredményei 

Kutatási eredményeimet a PhD dolgozatomban 

megfogalmazott tézisek alapján foglalom össze. 

 

Külső tájékozási elemek meghatározása iteráció 

nélküli analitikus módszerrel [Jancsó 1994, Jancsó 

2004a, 2004b].  

• Levezetést adtam a térbeli fotogrammetriai 

hátrametszés iteráció nélküli megoldására 

3 térbeli pont alapján. 

• Részletes levezetést adtam a 3 pont alapján 

végzett térbeli hátrametszéshez tartozó 

súlymátrix meghatározására a Jacobi-féle 

implicit hibaterjedés törvényeit 

alkalmazva. 

• A Jacobi-féle középértékképzéssel 

megoldás született a 3-nál több illesztő 
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pont esetére a kiegyenlített külső tájékozási 

elemek meghatározására. 

 

Durva hibák szűrése a terepi és a modell 

koordinátákból számított méretarányszámok 

összehasonlításával [Jancsó 2006].  

• Teljes körű módszert adtam a terepi és a 

modell koordinátákból számított 

méretarányszámok összehasonlításával 

végzett durvahiba-szűrésre. 

• A kidolgozott módszer egy számpéldán is 

bemutatásra került. 

 

A térbeli hasonlósági transzformáció iteráció 

nélküli megoldása Gröbner-bázis alkalmazása 

nélkül [Závoti – Jancsó 2006, Jancsó 2009].  

• Általános megoldást adtam az iteráció 

nélküli térbeli hasonlósági transzformáció 

elvégzésére Gröbner-bázis használata 
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nélkül. 

• Számpéldán bemutatva összehasonlítottam 

a hagyományos módon, azaz iterációval 

végzett, valamint a Gröbner-bázis 

alkalmazásával és anélkül végrehajtott 

térbeli hasonlósági transzformációt. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a Gröbner-

bázis nélkül végzett térbeli hasonlósági 

transzformáció jó egyezést mutat a többi 

módszernél számított értékekkel. Az 

ellentmondásokból számított súlyegység 

középhiba az általam kidolgozott 

módszernél volt a legkisebb.  

 

Durvahiba-szűrés megvalósítása a külső 

tájékozási elemek meghatározásánál [Jancsó 2004a, 

2004b].  

• Általános érvényű algoritmust adtam a 

durvahiba-szűrés megvalósítására a 

kiegyenlítéssel végzett térbeli 
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hátrametszéshez. 

• A kidolgozott módszer több alkalmazási 

példán is bemutatásra került. 

• Összefoglaló leírást adtam arra nézve, hogy 

a kidolgozott módszer alkalmazásához 

milyen feltételeknek kell teljesülnie a 

fotogrammetriai térbeli hátrametszéstől 

eltérő transzformációs feladatok esetében. 

 

DDM pontok automatizált ellenőrzése sztereo-

képpárból 2D-s mintaillesztéssel, a kereszt-

korrelációs képletek kiterjesztésével [Jancsó – 

Závoti 2006]. 

• Teljes körű algoritmust írtam le a kereszt-

korrelációval végzett terület alapú 

mintaillesztés segítségével végzett DDM 

ellenőrzésre automatizált üzemmódban 

sztereo-képpár alapján. 

• A kereszt-korrelációs eljárást 
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módosításával hét, egymástól elkülönülő 

változat született a DDM automatizált 

ellenőrzésére. Ehhez újabb módosító 

koefficiensek is (súly, textúra koefficiens) 

bevezetésre kerültek. 

• A kidolgozott eljárásokat DDM 

mintaterületen teszteltem minden 

lehetséges beállítási érték mellett. A 

tesztelés során szerzett tapasztalatok 

alapján javaslatot tettem a hét kidolgozott 

módszer közül két eljárás gyakorlati 

bevezetésére is. 
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3. fejezet Kutatási 

célkitűzések és 

eredmények 

3.1. A kutatás célkitűzései 

 

PhD fokozatom megszerzése után a második 

fejezetben leírt területek kutatását folytattam. Így az 

elmúlt tíz év során a távérzékelés területén végzett 

kutatások mellett publikációim a fotogrammetriában 

végzett képtájékozási, transzformációs és 

kiértékelési eljárások numerikus megoldásaival, 

valamint a mérési eredmények hibaszűrésével 

foglalkozott. Külön hangsúlyt kapott a digitális 

domborzatmodellek előállításának, pontossági 
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vizsgálatának feltárása, újabb vizsgálati módszerek 

keresése. Mindezekkel együtt, önálló kutatási 

területként is fontosnak tartottam a kidolgozott 

módszerek kiterjesztését más tudományterületekre 

is. 

Kutatási célkitűzéseim a fentiek alapján az 

alábbiak: 

• Olyan, a gyakorlatban is alkalmazható 

numerikus eljárás kidolgozása a 

fotogrammetriai térbeli hátrametszés 

iteráció nélküli megoldására, melynek 

segítségével egyúttal lehetőség nyílik  

- a legkisebb négyzetek módszerével 

egyenértékű megoldást kapni, 

- és a durva hibával terhelt pontokat 

egyértelműen és hatékonyan kiszűrni 

a kombinatorikai robbanás 

figyelembe vételével. 
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• A térbeli hasonlósági transzformáció 

feladatának megoldása a Jacobi-féle 

középérték képzésre alapuló eljárással, 

melynek során 

- a transzformációs állandók 

meghatározása három csoportra 

bontva történik meg és ennek 

eredménye jó egyezést mutat az 

ismert módszerek eredményeivel, 

- továbbá a durva hibákkal terhelt 

pontok kiszűrése is megvalósul. 

- A modell- és a terepi koordináták 

összehasonlításával végzett 

hibaszűrési algoritmus 

továbbfejlesztése annak érdekében, 

hogy a hibaszűrés 

- ne legyen érzékeny a hibavektor 

nagyságára és irányára a méretarány 

számításban, 
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- valamint ne legyen érzékeny a 

koordinátakülönbségek 

nagyságrendjére. 

• Olyan általános algoritmus felállítását 

kívánom összeállítani, mellyel a 

fotogrammetriai alapfeladatok mellett 

alkalmazható legyen a kidolgozott durva-

hibaszűrési eljárás a következő esetekben 

is:  

- fotogrammetriai légiháromszögelés, 

- a geomatikában alkalmazott 

koordináta transzformációs 

feladatok. 

 

 

• Bizonytani kívánom, hogy a digitális 

fotogrammetriában a kölcsönös tájékozás 

szükségessége megkérdőjelezhető. Ehhez 

levezetést adok  
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- az abszolút tájékozási elemek 

kiszámítására a külső tájékozási 

elemek alapján, 

- valamint a levezetett abszolút 

tájékozási- és a külső tájékozási 

elemek alapján a relatív tájékozás 

elemeire. 

• A digitális domborzatmodellek előállítása 

és pontossági vizsgálata során két aspektust 

vizsgálok:  

- a területalapú keresztkorrelációval 

végzett automatikus mintaillesztés 

algoritmusának optimalizálása,  

- a fotogrammetriai úton levezetett 

domborzatmodell pontossága a 

digitális képek pixelmérete és egyéb 

paraméterek hatásának 

függvényében. 
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4. fejezet Az új 

tudományos 

eredmények 

összefoglalása, tézisek 

 

4.1. 1. tézis [1, 2, 13] 

Numerikus eljárás kidolgozása a 

fotogrammetriai térbeli hátrametszés iteráció 

nélküli megoldására. Az eljárás segítségével 

kezdőértékek megadása nélkül közvetlen, iterációs 

folyamat nélküli megoldást adtam a fotogrammetriai 

térbeli hátrametszés paramétereinek kiszámítására. 
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1.1. altézis. Térbeli fotogrammetriai hátrametszés 

iteráció nélküli megoldása három térbeli pont 

alapján.  

1.2. altézis. Térbeli hátrametszés többértelműségének 

bizonyítása. Levezetésre került, hogy általános 

esetben egynél több, de maximum nyolc megoldás 

lehetséges három illesztő pont alapján. 
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4.2. 2. tézis [3, 4] 

Durvahiba-szűrés megvalósítása a külső 

tájékozási elemek meghatározásánál. Az eljárás 

segítségével egyúttal lehetőség nyílik a legkisebb 

négyzetek módszerével egyenértékű megoldást 

kapni, és a durva hibával terhelt pontokat 

egyértelműen és hatékonyan kiszűrni a 

kombinatorikai robbanás figyelembe vételével. 
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2.1. altézis. Súlymátrix meghatározása a Jacobi-féle 

implicit hibaterjedés törvényeit alkalmazva térbeli 

hátrametszéshez. 

2.2. altézis. A kiegyenlített külső tájékozási elemek 

meghatározása a Jacobi-féle középértékképzéssel 

háromnál több illesztő pont esetére. 

2.3. altézis. Általános érvényű algoritmus a durvahiba-

szűrés megvalósítására a kiegyenlítéssel végzett 

térbeli hátrametszéshez. 

2.4. altézis. Összefoglaló leírás durva-hibaszűrésre, 

mely leírja, hogy a kidolgozott módszer 

alkalmazásához milyen feltételeknek kell 

teljesülnie a fotogrammetriai térbeli 

hátrametszéstől eltérő transzformációs feladatok 

esetében vagy a légiháromszögelésnél. 
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4.3. 3. tézis [5] 

Durva hibák szűrése a terepi és a modell 

koordinátákból számított méretarányszámok 

összehasonlításával. A modell- és a terepi 

koordinátákból számított méretarányokban 

jelentkező ellentmondások maximálisan 

megengedett értéke levezethető a koordináta mérés 

középhibáiból.  

 

3.1. altézis. Algoritmus felállítása a terepi és a modell 

koordinátákból számított méretarányszámok 

összehasonlításával végzett durvahiba-szűrésre. 

3.2. altézis. A távolságokban jelentkező hibavektor 

levezetése a méretarány számításban jelentkező 

ellenmondások felderítésére. 
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4.4. 4. tézis [7, 14] 

A térbeli hasonlósági transzformáció iteráció 

nélküli megoldása Gröbner-bázis alkalmazása 

nélkül. Általános megoldást adtam az iteráció 

nélküli térbeli hasonlósági transzformáció 

elvégzésére Gröbner-bázis használata nélkül. 

Számpéldán bemutatva összehasonlítottam a 

hagyományos módon, azaz iterációval végzett, 

valamint a Gröbner-bázis alkalmazásával és anélkül 

végrehajtott térbeli hasonlósági transzformációt. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a Gröbner-bázis 

nélkül végzett térbeli hasonlósági transzformáció jó 

egyezést mutat a többi módszernél számított 

értékekkel. Az ellentmondásokból számított 

súlyegység középhiba az általam kidolgozott 

módszernél volt a legkisebb. 
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4.1. altézis. A transzformációs állandók meghatározása 

három csoportra bontva lehetővé teszi a 

transzformációs feladata lineáris egyenletekre 

épülő megoldását. 

4.2. altézis. A durva hibákkal terhelt pontok kiszűrése a 

súlyegység középhiba null-hipotézis vizsgálatával. 
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4.5. 5. tézis [6, 9, 10, 11, 12] 
 

DDM pontok automatizált ellenőrzése sztereo-

képpárból 2D-s mintaillesztéssel, a kereszt-

korrelációs képletek kiterjesztésével. A 

kidolgozott eljárásokat DDM mintaterületen 

teszteltem minden lehetséges beállítási érték mellett. 

A tesztelés során szerzett tapasztalatok alapján 

javaslatot tettem a 7 kidolgozott módszer közül két 

eljárás gyakorlati bevezetésére is. 
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5.1. altézis. Teljes körű algoritmust leírása a kereszt-

korrelációval végzett terület alapú mintaillesztés 

segítségével végzett DDM ellenőrzésre 

automatizált üzemmódban sztereo-képpár 

alapján. 

5.2. altézis. A területalapú keresztkorrelációval végzett 

automatikus mintaillesztés algoritmusának 

optimalizálása. A kereszt-korrelációs eljárást 

módosításával 7, egymástól elkülönülő változat 

született a DDM automatizált ellenőrzésére. 

Ehhez újabb módosító koefficiensek is (súly, 

textúra koefficiens) bevezetésre kerültek. 

5.3. altézis. Optimális pixelméret meghatározása 

tapasztalati képlet alapján. A fotogrammetriai 

úton levezetett domborzatmodell pontosságának 

vizsgálata a digitális képek pixelmérete és egyéb 

paraméterek hatásának függvényében. 
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4.6. 6. tézis [8] 
Bizonyítás, mely leírja, hogy a digitális 

fotogrammetriában a kölcsönös tájékozás 

szükségessége megkérdőjelezhető. A relatív és 

abszolút tájékozás elemeit leíró forgatási mátrixok 

között összefüggések írhatók le és ezekből közvetlen 

analitikus úton levezetések tehetők a relatív 

tájékozás elemeire. 

 

6.1. altézis. Az abszolút tájékozási elemek 

kiszámítására a külső tájékozási elemek alapján. 

6.2. altézis. A relatív tájékozás elemeire felállított 

képletek a levezetett abszolút tájékozási- és a külső 

tájékozási elemek alapján. 
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5. fejezet A kutatás és a 

bemutatott 

eredmények hatása, 

visszhangja 
A bemutatott eredmények több hazai és nemzetközi 

kutatási projektet inspiráltak (4 TÁMOP projekt, 2 

Erasmus Nyári Egyetem, 2 EU projekt). Távérzékelési, 

környezetkutatási területen négy Kínai-magyar TéT 

projektben kerültek felhasználásra, továbbfejlesztésre a 

bemutatott numerikus módszerek. Az eredmények 

felhasználhatók voltak mind kutatásnál, mind oktatási 

anyag fejlesztésénél. Elsősorban a digitális 

domborzatmodellek előállításánál és ellenőrzésénél 

lehetett legjobban alkalmazni a bemutatott 

fotogrammetriai eljárásokat. Az EurSDR (Térbeli 
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Adatok Európai Kutatóhálózata) keretében nemzetközi 

együttműködésben végzett kutatás inspiráló és 

megtisztelő volt. 

2004-ben és 2008-ban az ISPRS (Fotogrammetriai és 

Távérzékelési Nemzetközi Társaság) kongresszusain 

nagy érdeklődést keltett a térbeli hátrametszésnél 

alkalmazott durva-hibaszűrési eljárás.  A kidolgozott 

módszereket rendszeresen ismertettem az évente 

megrendezésre kerülő Geomatikai Napokon, mely egy 

nagyszerű hazai tudományos fórum az új eredmények 

bemutatására, megvitatására. 

A Görögországban szervezett Erasmus Nyári Egyetem 

keretében közös kutatás indult meg az egyik ottani 

tanár kollégával a térbeli hátrametszés közvetlen 

megoldása kapcsán, melyből közös publikáció is 

született. 

A [12] és [14] publikációk 8 független idézővel, 5 

függő idézővel bírnak. A távérzékelés területén 

megjelent kapcsolódó cikkek független idézettsége 30.  
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