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Köszönetnyilvánítás

Az itt bemutatott munka nagy része a 2011. december 31-ig működő MTA-BME Fizikai 

Geodézia  és  Geodinamikai  Kutatócsoport  keretein  belül  valósult  meg,  ahol  2007-től 

dolgoztam.  Köszönettel  tartozom  (volt)  kutatócsoporti  kollégáimnak,  különösképpen 

témavezetőmnek, Földváry Lórántnak a munkámban és az értekezés elkészítésében nyújtott 

segítségéért. Ezen kívül köszönettel tartozom a kutatócsoportnak otthont adó BME Általános 

és Felsőgeodézia Tanszék kollégáinak is.

Hasonlóképpen  köszönettel  tartozom  Csapó  Gézának,  az  Eötvös  Loránd  Geofizikai 

Intézet (ELGI) munkatársának az Eötvös-ingával folytatott kísérletek lehetővé tételéért, és a 

projekt során nyújtott támogatásáért. A felhasznált eszközök beszerzéséhez az anyagi hátteret 

a 60657 azonosítójú OTKA pályázat nyújtotta (cím: A nehézségi erőtér finomszerkezetének 

vizsgálata, vezető: Dr. Csapó Géza).

Köszönettel  tartozóm Tóth  Gyulának  (BME ÁFGT),  a  doktoranduszi  tanulmányaim 

alatt nála hallgatott két tantárgyért (Korszerű matematikai módszerek a geodéziában, Wavelet 

speciálkurzus).  Az itt  szerzett  ismereteim nagyban hozzájárultak kutatásaimhoz.  Szintén ő 

volt az, aki az Eötvös-inga karjának mozgását (a dolgozatban leírt változatnál részletesebben) 

modellező  differenciálegyenlet-rendszert  levezette,  és  felhívta  figyelmemet  a  viszkózus 

csillapítási modellen túli egyéb modellek alkalmazhatóságára e téren. 

Külön köszönettel tartozom Tóth Károlynak (Charles K Toth), az Ohio State University 

SPIN Labor (Satellite Positioning and Inertial Navigation Lab) vezetőjének, aki lehetővé tette 

számomra  hogy  2010.  januárja  és  augusztusa  között  egy  kutatói  félévet  Columbusban 

tölthessek,  ahol  Zaletnyik  Piroskával  teljes  hullámalakos  légi  lézerszkenner  adatok 

feldolgozására dolgoztunk ki különböző eljárásokat.

A sóskúti  geodéziai  mikrohálózat  2008.  évi  mérési  eredményeit  Babcsány János  és 

Rózsa Szabolcs (BME ÁFGT) bocsátották rendelkezésemre.

Az  értekezésben  megemlített  csillagkamera-fejlesztésben  közreműködtek  Ress 

Zsuzsanna (BME ÁFGT hallgató), Földváry Lóránt (MTA-BME FGG/BME ÁFGT) és Nagy 

Imre (MTA-BME FGG). A tesztmérések során rajtuk kívül Zaletnyik Piroska (BME ÁFGT), 

Égető Csaba (BME ÁFGT) és Fekete József (BME ÁFGT) működtek közre.

És  végül  de  nem  utolsósorban  köszönettel  tartozom  családomnak,  különösképpen 

feleségemnek, akinek noszogatása nélkül az értekezés valószínűleg nem jött volna létre.
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1 Bevezetés
A metaheurisztikák  a  numerikus  optimumszámítási  eljárások  egy  típusa.  Általános 

működési  elvük szerint  a  célfüggvény (tárgyfüggvény)  optimumának (minimumának vagy 

maximumának)  megkeresése  céljából  iterációról  iterációra  változtatják  egy  vagy  több 

lehetséges  paramétervektor  elemeinek  értékét.  Ezen  eljárások  egy  jelentős  része 

sztochasztikus  eljárás.  Előnyük,  hogy  nagyon  kevés  megkötéssel  élnek  a  célfüggvénnyel 

kapcsolatban  (deriválhatóság,  linearitás,  előzetes  értékek  pontossága,  zárt  formában  való 

kifejezhetőség,  stb).  Hátrányuk,  hogy  nem  szolgáltatnak  egzakt  megoldást  az 

optimumszámítási  feladatra  (bár  megfelelő  gondossággal  eljárva  a  számítás 

megismételhetősége a szükséges számítási élességen belül biztosítható). 

A  geodéziában  az  optimumszámítás  leggyakrabban  előforduló  típusa  a  legkisebb 

négyzetes  paraméterillesztés.  Ezen feladat  megoldásának menete  a  kiegyenlítő  számítások 

hagyományos gyakorlata szerint (1)  előzetes értékek felvétele az illesztendő paraméterekre, 

(2) a mérési  eredményeink és a meghatározandó paraméterek közötti  kapcsolatot biztosító 

egyenletek  linearizálása,  majd  (3)  az  így  kapott  lineáris  egyenletrendszerből  az  előzetes 

értékek változásainak meghatározása valamely pszeudoinverzes eljárás segítségével.

1.1 Célkitűzés

Célom annak megmutatása, hogy a geodéziában előforduló, a fent vázolt hagyományos 

eljárással  nehézkesen  vagy  egyáltalán  nem  megoldható  feladatok  hogyan  oldhatók  meg 

metaheurisztikus  optimalizáció  segítségével.  Vizsgálatomhoz  a  geodézia  különböző 

területeiről  (alapponthálózatok,  gradiometria,  csillagászati  helymeghatározás)  származó 

feladatokat használtam fel.

A mindennapokban  előforduló  esetekben  elmondható,  hogy  általában  teljesülnek  a 

hagyományos  megoldás  sikerességéhez  szükséges  feltételek:  a  méréseinket  terhelő  hibák 

lehetővé  teszik  legkisebb  négyzetes  becslés  alkalmazását  paramétereink  meghatározására, 

rendelkezünk  megfelelő  pontosságú  előzetes  értékekkel,  közvetítő  egyenleteink  ennek 

köszönhetően megfelelőképpen linearizálhatók, így az eljárás konvergenciája egy legkisebb 

négyzetes optimális  becslés felé  biztosított.  Ezen felül a  hagyományos eljárások számítási 

igénye jelentősen kisebb a metaheurisztikus optimalizációs eljárásokkal összehasonlítva.

Célom  ezért  az  alkalmazási  területekről  olyan  alternatív  megoldások  bemutatása, 

amikor  ténylegesen  kihasználhatók  az  eljárásban  rejlő  előnyök,  amik  kárpótolnak  a 
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megnövekedett számítási igényért: a legkisebb négyzetek helyett alternatív illesztési normát 

kell  alkalmaznunk,  méréseinket durvahiba terheli,  célfüggvényünk nem fogalmazható meg 

zárt  matematikai  képlet  formájában,  nem  rendelkezünk  megfelelő  pontosságú  előzetes 

értékekkel, stb.

1.2 Alkalmazási területek

A választott alkalmazási területek széles, ám természetesen még így sem teljes metszetét 

adják a geodézia szakterületének.

• A geodéziai szabadhálózatok kiegyenlítése a mindennapi földmérésben napi szinten 

előforduló  feladat.  Általánosan  elfogadott  matematikai  módszere  közismert  és  a 

szakirodalomban  bőségesen  tárgyalt,  gyakorlati  megvalósítására  számtalan 

kereskedelmi,  és  a  vállalkozások  egy  részénél  házi  fejlesztésű  programcsomag 

született. Nem a mindennapi gyakorlat része azonban a legkisebb négyzetektől eltérő 

norma szerinti kiegyenlítés, ami a mérések robusztus feldolgozásának és az esetleges 

durvahibák megtalálásának hatékony eszköze lehet.

• A geodéziai szabadhálózatok tervezése már a mindennapi feladatok között kevésbé 

foglal  el  előkelő  helyet.  Előfordulására  elsősorban  nagyobb  területlefedésű  vagy 

magas pontossági igényű hálózatok kialakítása esetén lehet számítani. A bemutatott 

módszer továbbfejlesztése hatékony eszköz lehet pl.  nagy területre kiterjedő GNSS 

hálózatok mérési költségének optimalizációjára.

• A csillagászati  helymeghatározás  a  felsőgeodéziában napjainkban kevésbé  gyakran 

alkalmazott  mérési  eljárás,  pedig  a  csillagászati  és  GNSS alapú  helymeghatározás 

kombinációjából meghatározott függővonal-elhajlás értékek a geoidmeghatározáshoz 

alapvető bemenő adatként szolgálhatnának.

• A földi  gradiometriai  (Eötvös-inga)  mérések több évtizednyi  szünet  után 2006-ban 

indultak  újra  Magyarországon.  Az  ismételt  méréseket  a  rendelkezésre  álló  nagy 

mennyiségű  archív  méréssel  összevetve  egyrészt  a  nehézségi  erőtér  időbeli 

változásáról kaphatunk információkat, másrészt az újonnan mért és az archív adatokat 

együttesen  felhasználhatjuk  a  magyarországi  geoidkép  további  pontosításához.  A 

legjelentősebb hátráltató tényezők a műszer „túlérzékenysége” a közeli tömegekre, és 

a  mérés  időtartama.  A  bemutatott  mérési  módszerrel  az  észlelő  tömeghatása 
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kiküszöbölhető, és bizonyos pontossági kompromisszumok mellett a mérés időtartama 

is csökkenthető.

A  továbbiakban  először  általános  áttekintést  adok  a  metaheurisztikákról,  majd 

bemutatom az evolúciós algoritmusnak a kutatásaim során használt változatát, valamint ennek 

több  célfüggvény  esetére  kiterjesztett  változatát.  Ezután  sorra  veszem  az  előbb  említett 

felhasználási területeket, és mindegyik esetben konkrét példákon szemléltetve mutatom be az 

elvégzett kutatások eredményeit.

Két  alkalmazási  területtel  kapcsolatban  (gyors  csillagászati  helymeghatározás 

egyszerűsített  zenitkamera-rendszerrel,  Eötvös-inga  csillapítási  modelljének  vizsgálata)  az 

evolúciós  algoritmus elvén működő feldolgozórendszer  fejlesztése mellett  az  értekezésben 

egyéb,  műszerfejlesztési  jellegű  munkák  is  leírásra  kerültek.  Ezek  ugyan  nem  tartoznak 

szorosan  az  értekezés  témakörébe,  mégis  fontosnak  tartottam  itt  leírni  őket,  hiszen  a 

feldolgozási  folyamat  teljes  megértése  mindenképpen  igényli  a  méréshez  használt 

berendezések ismeretét.
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2 Az alkalmazott metaheurisztikák általános ismertetése
Az alábbiakban (Luke 2009) alapján általános ismertetést adok a metaheurisztikákról, és 

bemutatom az algoritmusok ezen családjának egyik legegyszerűbb tagját; valamint ismertetek 

egy  általános  evolúciós  algoritmust.  Ezután  (Storn  és  Price  1997)  alapján  ismertetem  a 

differenciális  evolúciós  algoritmust.  (Miettinen  1999)  alapján  betekintést  nyújtok  a 

multiobjektív  optimalizációba,  majd  (Robič  és  Filipič  2005)  alapján  ismertetem  a 

differenciális evolúciós algoritmus multiobjektív esetre kiterjesztett változatát.

2.1 Metaheurisztikák

A  metaheurisztikák  olyan,  általában  valamilyen  sztochasztikus  módszeren  alapuló 

numerikus optimumkeresési eljárások, melyek igen kevés megkötést hordoznak magukban az 

optimalizálandó feladatra nézve (Luke 2009).

Minden  metaheurisztika  alkalmazására  jellemző  megkötés,  hogy  az  optimalizálandó 

feladat egy konkrét megoldásához hozzá kell tudnunk rendelni egy „jósági” (alkalmassági) 

mérőszámot.  Az  optimalizálandó  feladat  nem  minden  esetben  szigorú  értelemben  vett 

matematikai függvény. Ennek tükrében a feladat egy konkrét megoldása sem feltétlenül egy 

konkrét  értékeket  tartalmazó  paramétervektor:  lehet  például  egy  konkrét  utasításokat 

tartalmazó  programrészlet,  épületek  egy  konkrét  elrendezése,  stb.  Általában  iteratív 

eljárásokról van szó: a jósági mérőszám segítségével az adott iterációban rendelkezésre álló 

megoldást  hasonlítjuk  össze  az  abból  valamilyen,  általában  véletlen  mennyiségeket  is 

alkalmazó  módon  létrehozott  másik  megoldással.  A cél  a  megoldás  jóságának  iterációról 

iterációra történő növelése. Ezen algoritmusok bizonyos típusai esetén egyszerre nem csak 

egy megoldást, hanem egymással párhuzamosan több megoldást is vizsgálunk.

Ezen  eljárások  abból  az  alapfeltevésből  indulnak  ki,  miszerint  hasonló  megoldások 

általában hasonló eredményre, azaz hasonló jósági mérőszámra vezetnek, vagyis egy kezdeti 

megoldás  iterációról  iterációra  történő  kismértékű  változtatásával  végül  eljuthatunk  az 

optimális megoldásig.

A fenti  ismérvekből  egyenesen  adódik  az  egyik  legegyszerűbb  metaheurisztika,  a 

sztochasztikus hegymászó algoritmus felépítése (1. algoritmus). Ennél talán csak a teljesen 

véletlenszerű próbálgatás egyszerűbb, amennyiben azt metaheurisztikának tekintjük.
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1. Legyen x a kezdeti megoldás
2. Ismétlés egy adott végfeltétel teljesüléséig
3.     Legyen y az x megoldás egy kissé módosított változata
4.     Ha y jobb x-nél, akkor y helyettesíti x-et
5. A futás végén x a legjobb megtalált megoldást tartalmazza

1. algoritmus. A sztochasztikus hegymászó

Az algoritmus leírása akár a közismert gradiens módszer leírása is lehetne. A kérdés, 

hogy a 3. lépésben mit értünk az „x megoldás kissé módosított változata” alatt. A gradiens 

módszer esetén az optimalizálandó függvény gradiensének x helyen való meghatározása után 

a megoldás értékét a legmeredekebb csökkenés vagy növekedés irányába változtatjuk meg, 

általában  a  gradiens  értékének  α-szorosával,  ahol  α>0  egy  kellően  kicsiny  szám.  A 

sztochasztikus hegymászó ezzel szemben az x-et valamilyen véletlenszerű módon változtatja 

meg.

A 2. pontban meg kell adnunk az iteráció leállási feltételét. Ez a legegyszerűbb esetben 

lehet  egy maximális  iterációs  szám elérése,  de  megadhatunk az  x megoldás  számára  egy 

jósági határértéket is, amitől kezdve a megoldást már elég jónak gondoljuk ahhoz, hogy a 

keresést  befejezhessük.  Praktikus  okokból  ez  utóbbi  esetben  is  célszerű  egy  maximális 

iterációs  szám  megadása.  A  leállási  feltétel  ilyen  formában  való  megfogalmazásából 

következik,  hogy nem garantálható,  hogy az eljárás az optimumot ténylegesen megtalálja: 

csupán egy „elég jó” megoldást kapunk a feladatra, de nem tudhatjuk, vajon találhattunk-e 

volna jobbat is.

Érdemes  még  megemlíteni,  hogy  a  sztochasztikus  hegymászó  esetén  x és  y nem 

feltétlenül valós paramétervektorok: bármilyen reprezentációt választhatunk az adott feladat 

megoldására, amire a „kis mértékű módosítás” operátor alkalmazható.

2.2 Evolúciós algoritmusok

Az előbb bemutatott sztochasztikus hegymászó eljárás futás közben egyetlen megoldást, 

és  egy  kis  módosítással  abból  előállított  alternatív  változatot  használ.  Ezzel  szemben  a 

populáción alapuló metaheurisztikák egyetlen megoldás helyett lehetséges megoldások egy 

halmazával dolgoznak. Ennek előnye többek között, hogy nagyobb valószínűséggel találják 

meg a célfüggvény globális  optimumát.  Megjegyzendő,  hogy a sztochasztikus hegymászó 

algoritmus  a  megfelelő  kiterjesztések  nélkül,  a  3.  lépésben  csak  kicsiny  véletlenszerű 

változtatásokkal csupán lokális optimumkeresési eljárásnak minősül.
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Ezen eljárások egy csoportja az evolúciós algoritmusok, amelyek működésük alapelvét 

és  szakkifejezéseik  egy  részét  a  természetből  merítik.  A  biológiából  származó 

szakkifejezésekről  ad  áttekintést  az  1.  táblázat.  A  2.  algoritmus  egy  általános  evolúciós 

algoritmus leírása.

Egyed Egy konkrét (számszerű értékekkel rendelkező) megoldás

Genotípus (genom) Az egyed leírására használt adatstruktúra (valós értékű vektor, 
gráf alakban ábrázolt programrészlet, logikai változók vektora, 
stb.)

Kromoszóma Valós  értékű,  fix  hosszúságú  vektor  genotípus.  A kiegyenlítő 
számításokban használt „paramétervektor” megfelelője.

Gén A  kromoszóma  egy  eleme.  A  kiegyenlítő  számításokban  a 
„paraméter” megfelelője.

Populáció Egy időben az algoritmus által használt egyedek összessége

Generáció Az iterációkban egymást váltó populációk

Rátermettség Az optimalizálandó függvény (célfüggvény) által az egyedhez 
rendelt jósági érték

Természetes kiválasztódás A jobbik egyed megtartása rátermettség alapján

Mutáció Egy egyed kismértékű véletlenszerű megváltoztatása

Keresztezés Két egyed véletlenszerű kombinálása (pl.  gének véletlenszerű 
kicserélése a két egyed között)

1. táblázat. Az evolúciós algoritmusok általánosan használt biológiai analógiái

1. Legyen P a kezdeti populáció (xi egyedek összessége)

2. Ismétlés egy adott végfelvétel teljesüléséig

3.     Legyen U a P populációból előállított utódok összessége

4.     Legyen P az U és P populációk egyesítéséből származó populáció

5.     Legyen b a P populáció legjobb megoldása

6. A futás végén b a legjobb megtalált megoldást tartalmazza

2. algoritmus. Általános evolúciós algoritmus

Az egyes evolúciós algoritmusok az 1., 3. és 4. lépés konkrét megvalósítási módjától 

lesznek egyediek.

A populáció  inicializálása  (1.  lépés)  általában véletlenszerűen,  ésszerű  határok közé 

szorítva történik.  Fontos döntés a  populáció méretének,  azaz a  populációt  alkotó egyedek 

számának helyes megválasztása.
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Az utódok előállítása (3. lépés) általában mutációs és keresztezési lépésekkel történik. 

Megvalósításfüggő az utódok előállításához felhasznált egyedek kiválasztása, és az előállított 

utódok mennyisége, a mutáció és a keresztezés módja.

A populációk  egyesítése  vagy  szelekció  (4.  lépés)  szintén  sokféleképpen  történhet: 

megtarthatjuk  az  összes  megoldás  (P   ∪ U)  legrátermettebbjeit,  külön-külön  P és  U 

legjobbjait, megtarthatjuk az összes egyedet, ezzel folyamatosan növelve a populáció méretét, 

rendezhetünk többfordulós versenyeket az egyedek között, stb.

Az evolúciós algoritmusok tovább csoportosíthatók az egyedek alkalmazott ábrázolási 

módja (genotípusa), az utódok előállítási módja, és az optimalizáció célja szerint.

• Genetikus  algoritmusok:  az  egyedeket  általában  valamilyen  diszkrét  módon 

ábrázolják:  egész  számok,  bitvektorok,  stb.  Céljuk  egy  optimalizálandó  függvény 

(célfüggvény) optimumhelyének felderítése.

• Genetikus programozás: az egyedek általában fa struktúrában ábrázolt számítógépes 

programok  vagy  programrészletek.  Céljuk  egy  adott  bemenettel  és  kimenettel 

rendelkező program(részlet) optimális megvalósítása.

• Evolúciós stratégiák: az egyedek általában valós vektorok. Céljuk  egy célfüggvény 

optimumhelyének felderítése.

• Evolúciós programozás:  nem alkalmaz keresztezést,  csak mutációt,  így az egyedek 

ábrázolási módja tetszőleges lehet.

A  következő  pontban  ismertetett  differenciális  evolúciós  algoritmus  az  evolúciós 

algoritmusok családjába tartozik, az evolúciós stratégiákkal rokon.

2.3 Differenciális evolúciós (DE) algoritmus

A differenciális  evolúciós  (DE)  algoritmust  (Storn  és  Price  1997)  Rainer  Storn  és 

Kenneth  Price  dolgozta  ki  1994-ben.  Angol  neve  „Differential  Evolution”,  más  magyar 

fordításban  „differenciálevolúció”  néven  is  előfordul.  Az  eredetileg  Csebisev  polinom 

illesztési  feladat  megoldására  kidolgozott  eljárást  később  globális  optimalizációs  eljárássá 

fejlesztették tovább (Storn 2012). Az evolúciós stratégiákhoz hasonlóan a DE is valós értékű 

vektorfüggvények optimalizálására lett kialakítva.

Nézzük,  hogy  a  DE  (3.  algoritmus)  hogyan  valósítja  meg  az  általános  evolúciós 

algoritmus (2. algoritmus) lépéseit.
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1. A kezdeti populáció (0. generáció) előállítása (NP darab D elemű egyed): xi,0

2. Ismétlés egy adott végfeltétel teljesüléséig (G. generáció)

3.     Ismétlés minden egyedre (i. egyed)

4.         Három véletlenszerű, nem azonos egyed kiválasztása
xr1,G;  xr2,G;  xr3,G

r1 ≠ r2 ≠ r3 ≠ i
r1 ~ U(1,NP);  r2 ~ U(1,NP);  r3 ~ U(1,NP)

        (jelölések: xi,G a G-edik generáció i-edik egyede,
U(a,b) egyenletes eloszlású véletlen egész a és b között)

5.         Mutáció: minden egyedhez hozzárendelünk egy mutáns párt
vi,G+1 = xr1,G + F∙(xr2,G – xr3,G)

        (jelölés: F a mutációs faktor, értéke 0 és 2 közötti)

6.         Keresztezés: minden egyedből és hozzárendelt mutánsból előállítunk egy utódot
qji ~ U(0,1);    j = 1, 2, …, D

si ~ U(1,D)

u ji ,G+1 = {v ji ,G+1 ha q ji≤CR vagy j=s i

x ji ,G ha q ji>CR és j≠s i

        (jelölés: uji,G+1 a G+1-edik generációban előállított i-edik utód j-edik génje,
CR a kereszteződési állandó, értéke 0 és 1 közötti)

7.         Kiválasztás:
        ha az utód ui,G+1 jobb xi,G-nél, akkor átveszi helyét a következő generációban

8. A futás végén a G+1-edik generáció legjobb egyede a legjobb megtalált megoldás
xb,G+1

3. algoritmus. A differenciális evolúciós algoritmus

1.  Kezdeti  populáció  előállítása. Az  általánosan  javasolt  irányelvek  szerint  először 

lehatároljuk  a  keresési  teret.  Ez  történhet  az  egyes  paraméterek  minimum  és  maximum 

értékének  felvételével,  vagy  több  megengedett  tartomány  felvételével,  stb.  Ezután  az  NP 

darab  D elemű  megoldásvektort  (egyedet)  úgy  inicializáljuk  véletlenszerűen,  hogy  azok 

egyenletesen töltsék ki a keresési teret. Amennyiben rendelkezésünkre áll megfelelő előzetes 

érték a globális optimum helyére, használhatjuk ezt az értéket és ettől vett normális eloszlású 

eltéréseket az inicializáláshoz.

2.  Végfeltétel  kikötése. A  legegyszerűbb  esetben  a  végfeltétel  lehet  egy  adott 

generációszám  elérése,  ami  után  az  aktuális  generáció  legjobb  egyedét  már  globális 

optimumnak tekinthetjük. Szintén egyszerű végfeltétel az optimalizálandó függvény egy adott 

értékének elérése, amit már „elég jónak” ítélünk meg. Más feltételek is lehetségesek. Mint azt 

a későbbiekben látni fogjuk, a generációk múlásával az effektív keresési tér egyre szűkül, így 

lehetséges leállási feltétel például az egyedek között az egyes paraméter-értékek szórására egy 
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minimális érték kikötése. Ha a szórás a határérték alá csökken, már nem várható számottevő 

javulás a következő generációk egyedeinek rátermettségében.

3. Utódok előállítása (DE: 4-6. lépések). A mutációs (5.) lépésben minden egyedhez 

hozzárendelünk egy mutáns párt. Ehhez az adott egyeddel (xi,G) és egymással nem megegyező 

három véletlenszerűen választott egyedet (xr1,G; xr2,G; xr3;G) használunk fel. A mutáns (vi,G+1) az 

xr2,G és xr3,G egyedek differenciája, és az xr1,G egyed lineáris kombinációjaként áll elő (innen az 

algoritmus neve). A differencia súlya F, ezt az értéket mutációs faktornak nevezik, értéke 0 és 

2 közötti. A keresztezési (6.) lépésben az utód (ui,G+1 = [u1i,G+1  u2i,G+1  …  uDi,G+1]) minden 

egyes (j-edik) paraméteréről függetlenül döntjük el, hogy annak értéke az eredeti egyedből 

(xi,G)  vagy  a  mutánsból  (vi,G+1)  származik-e.  E  célból  előállítunk  j  darab  0  és  1  között 

egyenletes eloszlást követő véletlen számot (qj), amiknek a CR határértékhez (kereszteződési 

állandó) való viszonya dönti el az öröklődés kérdését. A szintén egyenletes eloszlású véletlen 

értékként kiválasztott  s-edik paraméter mindig a mutánsból származik, ezzel biztosítva egy 

minimális szintű kereszteződést minden esetben.

4.  Populációk  egyesítése  (DE:  7.  lépés). A DE  algoritmus  esetén  a  két  generáció 

egyesítése természetes kiválasztódással történik: a  G. generációból az  xi,G egyed és az  ui,G+1 

utód közül mindig a rátermettebb kerül be a G+1. generációba (xi,G+1). 

A fent  leírt  alap  algoritmust  a  DE  algoritmus  DE/rand/1/bin  változataként  tartják 

nyilván. A jelölések magyarázata a következő:

• „Rand” = „random”: a mutációt véletlenszerűen kiválasztott egyedekkel végezzük. A 

mutációt lehetséges lenne még az adott generáció legjobb egyedével végezni („best”).

• „1”: a mutációt egyszeres különbségképzéssel végezzük.

• „Bin”  =  „binomial”:  a  keresztezés  jellegére  utal.  Egymástól  függetlenül,  azonos 

valószínűségek mellett hol az xi,G egyedből, hol a vi,G+1 mutánsból veszünk át egy-egy 

paramétert, így a mutánsból átvett paraméterek száma binomiális eloszlást követ.

A szakirodalom  az  alap  algoritmus  mellett  megemlítésre  érdemesnek  tartja  még  a 

DE/best/2/bin változatot. Ebben az esetben a mutáns előállítása a következő képlettel történik 

(a jelölések az eredeti algoritmus jelöléseivel analógok):

vi;G+1 = xlegjobb,G + F ∙ (xr1,G + xr2,G – xr3,G – xr4,G) .

A DE algoritmus  legfontosabb előnyei az általános evolúciós algoritmushoz képest:

• A mutációs  lépés  során az  egyedek közötti  különbségeket  használjuk fel,  így nem 
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szükséges valamilyen önkényes eloszlás felvétele a mutációhoz.

• A folyamat önszabályozó: amíg az egyedek szórása a keresési térben nagy, addig a 

differenciák is  nagyok lesznek, így az optimum keresése széleskörű, azaz globális 

optimumkeresés  történik.  Ahogy  az   egyedek  egyre  közelebb  kerülnek  az 

optimumhoz, a különbségek is kisebbek lesznek, így az effektív keresési tér beszűkül, 

azaz a legígéretesebb lokális optimum körüli keresési tér részletes „feltérképezése” 

történik meg a globális optimum megtalálása érdekében. Más evolúciós algoritmusok 

esetén a mutáció mértékét gyakran az iterációk számához kötik,  például a mutáció 

során hozzáadott  véletlen mennyiség szórását  az iterációk számának függvényében 

csökkenően veszik fel.

• Viszonylag  kevés  önkényes  paraméter  felvétele  szükséges  (NP populáció-méret,  F 

mutációs faktor, CR keresztezési valószínűség). 

2.4 A keresési tér határainak kezelése

Az előzőekben megemlítettem, hogy a számítás megkezdése előtt le kell határolnunk a 

keresési  teret.  Legegyszerűbb  esetben  ez  azt  jelenti,  hogy  a  megoldásvektorok  minden 

elemére  fel  kell  vennünk egy megengedett  minimális  és  maximális  értéket.  Bonyolultabb 

esetben a keresési tér állhat több nem összefüggő tartományból, vagy akár függhet a vizsgált 

megoldásvektor egyes elemeinek értékétől is. A szakirodalom több módszert is említ a helyzet 

kezelésére (Luke 2009).

• Olyan  művelet  beiktatása  a  mutációs  és/vagy  a  keresztezési  lépésbe,  ami 

automatikusan csak a megengedett keresési térbe eső utódokat állít  elő. Több, nem 

összefüggő  megengedett  tartomány  esetén  nehéz  lehet  azonban  elérni,  hogy  az 

előállított utódok egyforma valószínűséggel eshessenek az összes tartományba, és így 

a keresési tér feltérképezése egyenletes legyen.

• Addig ismételjük az utód előállítását, amíg az a megengedett tartományba nem esik. 

Ez egyszerű megoldás, de számítás szempontjából időigényes lehet.

• Megengedjük, hogy az egyedek ne essenek a megengedett tartományba, de az ilyen 

egyedeket büntetjük: például a célfüggvény értékét egy, a legközelebbi megengedett 

tartománytól vett távolsággal arányos mennyiséggel változtatjuk meg.
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Vizsgálataim során a legtöbb esetben az első megoldást, azaz az egyedek megengedett 

tartományba kényszerítését alkalmaztam, mivel általában egyetlen,  összefüggő, egyszerűen 

minimum és maximum értékekkel lehatárolható tartományról volt szó.

2.5 Multiobjektív optimalizáció

Az eddigiekben egyetlen,  Rn → R1 leképzést megvalósító függvény optimumhelyének 

meghatározását ismertettem. Vannak azonban esetek, amikor a megoldást több célfüggvényre 

nézve  egyszerre  szeretnénk  optimalizálni.  Ekkor  több  célfüggvényes,  azaz  multiobjektív 

optimalizációs feladattal állunk szemben.

A legegyszerűbb esetben tudjuk, hogy célfüggvényeink globális optimumhelye közös. 

Ebben az esetben a célfüggvényeket egyszerűen összegezve visszavezethetjük a feladatot egy 

célfüggvényes optimalizációra. Mivel célfüggvényeink nem mondanak ellent egymásnak, az 

egyetlen  kapott  megoldás  továbbra  is  globális  optimum  lesz  mindegyik  célfüggvény 

szempontjából.

Ha  célfüggvényeink  egymásnak  ellentmondanak,  azaz  globális  optimumhelyük  nem 

közös, ilyen összegzést csak a megoldás objektivitásának elvesztésével végezhetünk. Ebben 

az  esetben  a  célfüggvények  súlyozott  összegzésével  aggregált  célfüggvényt  (aggregate 

objective  function,  AOF)  alkotunk.  A  megoldás  szubjektívvé  válik,  mivel  a  súlyok 

meghatározásával fontossági sorrendet állítottunk fel a célfüggvények között.

Az objektív megközelítés szerint egymásnak ellentmondó célfüggvények esetén nem 

egyetlen globálisan optimumról beszélünk, hanem optimális megoldások halmazáról, melyek 

közül  egy  döntéshozónak,  aki  lehet  a  témakörben  járatos  szakember,  vagy  valamilyen 

algoritmus, kell kiválasztania a ténylegesen megvalósítandó megoldást. Ezeket az optimális 

megoldásokat Pareto-optimális megoldásoknak nevezzük. Definíció szerint Pareto-optimális 

egy  megoldás,  ha  azt  nem  tudjuk  úgy  megváltoztatni,  hogy  minden  célfüggvény  értéke 

számunkra  kedvező  irányban  változzon.  A megoldás  tehát  a  Pareto-optimáis  megoldások 

halmaza, a Pareto-front.

A  gyakorlatban  evolúciós  algoritmus  alkalmazásával,  mivel  diszkrét 

paramétervektorokat  vizsgálunk,  a  Pareto-frontot  általában  nem  tudjuk  előállítani,  de  azt 

megközelíthetjük  a  „nem-elnyomott”  megoldások  halmazával  (1.  ábra).  Egy  megoldás 

„elnyom”  (dominál)  egy  másikat,  ha  az  összes  célfüggvény  tekintetében  jobb  nála.  Két 

megoldás kölcsönösen „nem-elnyomott”, ha bizonyos célfüggvény(ek) tekintetében az egyik 

áll közelebb az optimumhoz, a többi célfüggvényre nézve pedig a másik.
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1.  ábra.  A  Pareto-optimum  értelmezése.  Az  egyes  tengelyeken  a  célfüggvények  értékei  
láthatók.  Folytonos  vonallal  jelölve  a  Pareto-front,  narancssárgával  a  nem-elnyomott  
megoldások, kékkel az elnyomott megoldások.

2.6 Multiobjektív differenciális evolúciós (DEMO) algoritmus

A DE eljárásnak több módosítása is létezik a multiobjektív optimalizáció támogatására. 

Esetemben  a  (Robič  és  Filipič  2005)  által  javasolt  DEMO  (Differential  Evolution  for 

Multiobjective  Optimalization)  algoritmust  ismertetem  további  alkalmazás  céljából 

(4. algoritmus).

1. Kezdőpopuláció előállítása (véletlenszerű egyedek)

2. Ismétlés a leállási feltétel teljesüléséig 

3.     Minden egyedhez egy utód előállítása mutációval és keresztezéssel
    (ezek értelmezése mint az eredeti DE algoritmusnál)

4.     Az utód és az eredeti egyed rátermettségének megállapítása az egyes
    célfüggvényekre nézve

5.     Az utód és az eredeti egyed versenyeztetése:
• Ha az utód elnyomja az eredeti egyedet, akkor annak helyét a kihívó veszi át a 

populációban.
• Ha az eredeti egyed elnyomja az utódot, akkor az utód megsemmisül.
• Ha az eredeti  egyed és az utód kölcsönösen nem-elnyomott,  az eredeti  egyed 

megmarad, és az utód is csatlakozik a populációhoz.

6.     Populáció rendezése elsősorban domináltság, másodsorban „zsúfoltság” szerint

7. Minden  generációváltáskor  megvizsgáljuk  a  populáció  méretét.  Ha  nagyobb  az 
eredetileg meghatározott méretnél, a rendezés szerint az utolsó helyekre került „fölös” 
egyedeket eltávolítjuk.

4. algoritmus. A DEMO algoritmus

17.



A 6. lépés, a populáció rendezése további magyarázatra szorul. A domináltság szerinti 

rendezés (Deb et al. 2002) annak megfelelően rendezi az egyes megoldásokat, hogy azokat 

hány másik megoldás nyomja el.  A Pareto-frontot  közelítő  megoldások kölcsönösen nem-

elnyomottak, így ezek kerülnek az ilyen módon rendezett lista elejére. Ezeket követik azok a 

megoldások,  amiket  egy  másik  megoldás  dominál,  majd  azok  a  megoldások,  amiket  két 

megoldás dominál, stb.

A zsúfoltság szerinti másodlagos rendezés azt segíti elő, hogy a megközelített Pareto-

front  mentén  az  egyedek  lehetőleg  minél  egyenletesebben  helyezkedjenek  el,  ne 

keletkezzenek sűrűsödések. Rendezéskor előbbre kerülnek azok az egyedek, amik távolabb 

vannak  a  hozzájuk  legközelebb  eső  egyedektől.  Itt  a  távolságot  a  célfüggvények  mentén 

mérjük.
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3 Geodéziai hálózatok kiegyenlítése evolúciós 
algoritmussal

Az evolúciós algoritmusok geodéziai alkalmazását ebben a fejezetben egy egypontos 

kötött geodéziai hálózat (szabadálláspont) és egy geodéziai szabadhálózat kiegyenlítésének 

példáján mutatom be. A példák segítségével az algoritmus alkalmazásának több előnyére is 

rávilágítok: 

• Az algoritmus nemlineáris célfüggvény esetén is alkalmazható, ami jelen esetben azt 

eredményezi,  hogy  a  távolságmérés  és  az  iránymérés  közvetítő  egyenletei  eredeti 

formájukban alkalmazhatók.

• Globális optimumkeresést  végzünk lokális optimumkeresés helyett.  Ez, és az előző 

pontban  megfogalmazott  tulajdonság  együtt  azt  eredményezi,  hogy  nincs  szükség 

előzetes  értékek  felvételére.  Mint  azt  már  említettem,  fel  kell  azonban  venni  egy 

intervallumot,  amin  belül  keressük  a  paraméterek  értékeit;  illetve  geodéziai 

szabadhálózatok  esetén  minimum  három  paraméterre  szükséges  előzetes  értékek 

felvétele, azonban ezeknek minősége – a hagyományos eljárásokkal ellentétben – nem 

befolyásolja a módszer konvergenciáját1.

• A célfüggvénynek nem kell differenciálhatónak lennie. Ez a gyakorlatban jelentheti 

egyrészt  azt,  hogy  a  célfüggvénynek  nem  kell  matematikailag  differenciálhatónak 

lennie  (azaz  rendelkezhet  szakadásokkal,  törésekkel),  másrészt  azt  is,  hogy  a 

célfüggvényt megfogalmazhatjuk egy algoritmus formájában is (azaz nem kell  zárt 

matematikai  formulával  megadnunk).  Tanulmányomban  ezt  a  tulajdonságot  a 

legkisebb  négyzetek  mellett  más  lehetséges  kiegyenlítési  normák  bevezetésével 

vizsgálom.

Az  alábbiakban  áttekintem  a  vizsgálat  során  alkalmazott  elveket  és  eljárásokat:  a 

vegyeshálózat kiegyenlítésének nemlineáris közvetítő és javítási egyenleteit (Detrekői 1991), 

az alkalmazott kiegyenlítési normákat, a DE alkalmazását szabadálláspont-kiegyenlítésre, és a 

DE speciális adaptációját szabadhálózatok kiegyenlítésére.

3.1 Közvetítő és javítási egyenletek

Az  „A”  álláspontról  a  „B”  irányzott  pontra  menő  irányértéket  (IAB)  a  két  pont 

koordinátái (YA,  XA,  YB,  XB) és az állásponton a tájékozási szög (zA) ismeretében az ismert 

1 „Minőség” alatt itt azt értem, hogy milyen jól közelíti az előzetes érték az elvi (hibátlan) értéket.
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módon számíthatjuk2:

I AB = δ(Y A , X A ,Y B , X B)−z A  (1)

(itt δ(Y A , X A ,Y B , X B) az irányszögszámítást jelöli A pontról B pontra).

Az irány mért értékének (LIAB) ismeretében az iránymérésre vonatkozó javítás (vIAB):

v IAB = δ(Y A , X A , Y B , X B)−z A−L IAB  . (2)

A két pont közötti távolság (tAB) számítása:

t AB=√(Y B−Y A)
2+(X B−X A)

2  . (3)

A távolság mért értékének (LtAB) ismeretében a távolságmérésre vonatkozó javítás (vtAB):

v tAB=√(Y B−Y A)
2
+(X B−X A)

2
−LtAB  . (4)

3.2 Alkalmazott kiegyenlítési normák

Hálózat kiegyenlítésekor célunk az ismeretlen paraméterek (a pontok Yi, Xi koordinátái, 

valamint a zi tájékozási szögek) meghatározása oly módon, hogy az egyes mérések javításai 

(vi) által alkotott v javításvektor valamely normája minimális legyen.

A geodézia gyakorlatában általánosan elterjedt eljárások a javításvektor L2 normáját, 

azaz  a  javításvektor  elemeinek  négyzetösszegét  minimalizálják  (legkisebb  négyzetek 

módszere)  .  A különböző pontossággal  végzett  mérések matematikai  kezelhetősége végett 

bevezetjük  a  súlyokat,  amik  a  normális  eloszlásúnak  feltételezett  mérések  varianciájával 

fordítottan arányos mennyiségek (pi). Méréseinket itt egymástól függetlennek tekintjük, így a 

mérési  eredmények  közötti  kovarianciákat  zérusnak  vesszük.  Ekkor  a  minimalizálandó 

célfüggvény az f(p, v) = Σ pi ∙ vi
2 összeg, azaz a javítások súlyozott négyzetösszege.

Annak szemléltetésére, hogy a fejezetben felvázolt módszer könnyedén alkalmazható 

más normák esetén is, illetve hogy olyan esetben is alkalmazható, amikor a vektornormát egy 

zárt  matematikai  formulával  nem,  csak  algoritmikusan  megadható  Rn →  R1 leképzéssel 

helyettesítjük, a számításokat az alábbi célfüggvényekre végzem el.

2 Az értekezésben a geodéziai hálózatokkal kapcsolatos vizsgálatok során végig az EOV-ban megszokott 
módon balsodrású koordináta-rendszert alkalmazunk, és az irányszögeket az X tengely pozitív ágától az 
óramutató járásával megegyező irányban mérjük.
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L2 norma (legkisebb négyzetek, az előzőekben részletezve):

f2(p, v) = Σ pi ∙ vi
2 → min . (5)

L1 norma (a javítások abszolút értékeinek súlyozott összegét minimalizáljuk):

f1(p, v) = Σ pi ∙ |vi| → min . (6)

L∞ norma (a javítások súlyozott abszolút értékeinek maximumát minimalizáljuk, ún. 

„minimax” módszer):

f∞(p, v) = max{pi ∙ |vi|} → min . (7)

Medián  szerinti  kiegyenlítés (a  javítások  súlyozott  abszolút  értékeinek  mediánját 

minimalizáljuk):

fM(p, v) = medián{pi ∙ |vi|} → min . (8)

Megjegyzem,  hogy  a  (8)  képletben  megfogalmazott  célfüggvény  nem  tekinthető 

vektornormának,  mivel  az  ehhez  szükséges  feltételek  közül  kettőt  is  megsért  (pozitív 

definitás, háromszög-egyenlőtlenség teljesítése).

3.3 Hibaterjedés

A paraméterek  kiegyenlített  értékein  kívül  a  geodéziában  rendkívül  fontos  szerepet 

játszik  a  kiegyenlített  paraméterek  szórása  (középhibája)  is.  L2  norma  alapján  történő 

kiegyenlítés esetén a szórások közismert összefüggésekkel számíthatók (Detrekői 1991). Az 

implementáció  egyszerűsítése  végett  azonban  olyan módszert  kerestem,  ami  univerzálisan 

alkalmazható  az  összes,  3.2fejezetben  említett  célfüggvényre.  A  feladat  megoldására  a 

következő, Monte Carlo módszerhez hasonló eljárást alkalmaztam:

• A paraméterek kiegyenlített értékeiből a kiegyenlített mérési eredmények kiszámítása, 

a mérési javítások meghatározása, és ezek alapján a virtuális egységnyi súlyú mérés 

szórásának („súlyegység középhibája”) meghatározása a geodéziában ismert módon.

• Az egyes mérések  a priori középhibái és a súlyegység középhibája alapján az egyes 

mérések  a  posteriori  középhibáinak  számítása  (szintén  a  geodéziában  elterjedt 

módszerrel).
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• Egy  újabb  kezdőpopuláció  előállítása,  a  kiegyenlített  paraméter-értékek  körül 

viszonylag kis tartományban lehatárolt keresési térrel.

• A DE  algoritmus  újbóli  futtatása  adott  számú  iteráción  keresztül.  Ezen  futtatás 

alkalmával azonban a célfüggvényt úgy módosítjuk, hogy a mérésekhez minden egyes 

kiértékeléskor  hozzáadunk  egy  normális  eloszlású,  az  adott  mérés  a  posteriori 

középhibájával megegyező szórású véletlen mennyiséget.

• Az adott számú iteráció alatt a DE algoritmus nem képes konvergálni, mivel a mért 

mennyiségek  a  célfüggvény  minden  egyes  kiértékelésekor  változnak.  Azonban  a 

populáció eloszlása visszaadja a kiegyenlített paraméterek a posteriori eloszlását, így 

azok a posteriori szórása becsülhető.

A fent ismertetett módszer a Monte Carlo szimulációhoz képest kedvezőbb futásidőben 

végrehajtható  (a  kiegyenlítést  csak egyszer  kell  lefuttatni,  míg  a  Monte  Carlo  szimuláció 

esetén  több  egymást  követő  futásból  történik  a  kiegyenlített  értékek  a  posteriori 

középhibájának becslése). 

3.4 Implementáció

Az algoritmus  implementációját  C  nyelven  készítettem el,  a  fordításhoz  a  GNU  C 

fordítót  alkalmaztam  (GCC  2012).  A  grafikus  megjelenítést  a  g2  függvénykönyvtár 

biztosította (G2 2012, Milanovic és Wagner 1999).  Véletlen számok generálásához a GNU 

Scientific Library függvénykönyvtárat használtam (GSL 2012). A fejlesztés és tesztelés Linux 

rendszeren történt.

A populáción alapuló metaheurisztikák általános jellemzője, hogy az algoritmus jelentős 

része  jól  párhuzamosítható.  Esetemben  futtatásra  használt  számítógép  négymagos 

processzorral  rendelkezett,  és  az  operációs  rendszer  automatikusan  gondoskodott  a 

párhuzamosan  futó  szálak  elosztásáról  a  négy  processzormag  között.  Így  a  program 

párhuzamosítása gyakorlatilag többszálasítást jelentett (lásd 5. algoritmus). A használt Linux 

rendszer  támogatja  a  POSIX  Threads  (röviden  pthreads)  API-t.  A  szálak  közötti 

kommunikációt szemaforokkal oldottam meg. A megközelítés hátránya, hogy csak többmagos 

vagy többprocesszoros gépeken működik, hálózati vagy más elosztott számítási megoldások 

esetén nem kerülhető meg az erre a célra fejlesztett függvénykönyvtárak használata (például 

valamely MPI implementáció).
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A munkaszálak közös memóriaterületen tárolják egyedeiket (a főszál 3. lépésében az 

egyedek  szétosztása  a  munkaszálak  között  nem elkülönített  memóriaterületek  lefoglalását 

jelenti az egyes szálaknak, csak a közös területen az adott szálhoz tartozó első és utolsó egyed 

kijelölését). Ez azt eredményezi, hogy a munkaszál 3. lépésében az utódok előállítása során a 

mutációhoz és a keresztezéshez a teljes populációt fel tudják használni, így a keresés teljes 

körű lehet (egyik munkaszál sem ragad bent a keresési tér egy kisebb szeletében).

Linux rendszereken új szálak létrehozása a programban megközelítőleg annyi erőforrást 

igényel,  mint  új  processzek létrehozása (tehát  a  szálak létrehozása igen erőforrásigényes). 

Ezért  döntöttem  iterációnként  új  munkaszálak  létrehozása  helyett  a  folyamatosan  futó 

munkaszálak és szemaforok használata mellett.

A program fő szála

1. Mérési jegyzőkönyv beolvasása

2. Rögzített paraméterek beolvasása

2. Egyedek inicializálása

3. Az  egyedek  szétosztása  a  munkaszálak 
között

4. Munkaszálak létrehozása

5. Ismétlés a leállási feltétel teljesüléséig

6. Ismétlés az összes munkaszálra

7. Szemafor  felemelése  az  adott 
munkaszálnak

8. Ismétlés az összes munkaszálra

9. Várakozás  az  adott  munkaszál 
szemaforjának lecsukódására

10. Ismétlés az összes munkaszálra

11. Az  adott  munkaszál  legjobb 
egyedének  összevetése  a  globális 
legjobb  egyeddel.  Ha  az  előbbi 
jobb, helyettesíti az utóbbit.

12. Az  utódok  nemzedéke  átveszi  az 
aktuális egyedek helyét

5. algoritmus. A párhuzamosított DE algoritmus implementációja
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Munkaszál

1. Végtelen ismétlés

2. Várakozás  a  szemafor 
felemelésére

3. Utódok előállítása

4. Egyedek  és  utódok 
versenyeztetése

5. A  győztes  hozzáadása  az 
utódnemzedékhez

6. A győztes összevetése a munkaszál 
eddigi  legjobb  egyedével.  Ha  az 
előbbi jobb, helyettesíti az utóbbit.

7. Szemafor lecsukása



3.5 Alkalmazási példák

3.5.1 Robusztus szabadálláspont-kiegyenlítés

Az  általános  geodéziában  napról  napra  rendszeresen  előforduló  feladat  az  alábbi: 

határozzuk  meg  ismert  koordinátájú  alappontokra  végzett  irány-  és  távolságmérésekkel 

műszerünk álláspontjának koordinátáit (YP,  XP), valamint a tájékozási szöget (zP). A feladat 

visszavezethető kötött hálózat kiegyenlítésének egy speciális esetére, ahol egyetlen ismeretlen 

koordinátájú pontunk van. A számítások során használt elrendezés a 2. ábrán látható.

2. ábra. Az alappontok (R1, R2, R3, R4, R5) és az ismeretlen koordinátájú álláspont (P)  
elhelyezkedése

3.5.1.1 A keresési tér határainak kezelése

A 2. fejezetben részleteztem a keresési térben a megengedett tartomány kijelölésének és 

kikényszerítésének  lehetséges  módjait.  Ebben  az  esetben  a  keresési  tér  lehatárolása  az 

alábbiak szerint történik:

• Az YP és XP koordináták megengedett értékei az alappontok maximális és minimális X 

és  X  koordinátáinak  alapján  történik:  az  alappontokat  magába  foglaló  legkisebb 

téglalapot  minden  irányban  egy  ésszerű  értékkel  (például  a  legnagyobb  távmérési 

hosszal) megnöveljük, így kapjuk az XPmin, YPmin, XPmax, YPmax értékeket.

• A tájékozási szöget a [0 .. 2π) tartományban keressük, azaz zPmin = 0, zPmax =  2π-ε, ahol 

ε a  tájékozási  szög  meghatározási  élességétől  függő  kicsiny  mennyiség  (pl.  1˝ 

meghatározási élesség esetén 0,5˝ = 2π/1296000/2 radián, kiküszöbölendő a 0 és  2π 

tájékozási szögek gyakorlati azonosságából származó kétértelműséget). 
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Az  így  kiszámított  keresési  határok  alkotják  az  xmin = [xmin1, xmin2, xmin3] 

= [XPmin, YPmin, zPmin] és az xmax = [xmax1, xmax2, xmax3] = [XPmax, YPmax, zPmax] vektorokat. 

A megengedett  tartományból  kieső  utódokat  egyszerű  módszerrel  vetítjük  vissza  a 

tartományba:

u ji ,G+1 = {
u ji ,G+1 ha u ji ∈ [ xminj .. xmaxj ]

xminj+(u ji ,G+1− xmaxj) ha u ji ,G+1>xmaxj

xmaxj−(xminj−u ji , G+1) ha u ji ,G+1<xminj

 

(jelölések: lásd 3. algoritmus).

(9)

Szemléletesen  fogalmazva:  „ha  egy  egyed  kisétál  a  megengedett  tartomány  egyik 

határán, visszasétál a tartomány átellenes határán”.

3.5.1.2 Mintafeladat

A konkrét  feladat  a  következő:  első  esetben  műszerünk  a  P ponton  áll,  amelynek 

hibátlan  koordinátái:  YP = 0,0000 m,  XP = 0,0000 m.  Innen  irányozzuk  az  R1 .. R5 

alappontokat, amelyeknek koordinátái a 2. táblázatban láthatók.

Pontszám
Durvahiba-mentes Durvahibás

Y [m] X [m] Y [m] X [m]

R1 -122,559 89,843 ua. ua.

R2 32,715 72,266 32,736 72,287

R3 145,996 -4,395 ua. ua.

R4 50,781 -89,844 ua. ua.

R5 -181,641 -131,348 ua. ua.

2. táblázat. Az alappontok koordinátái

Álláspont
Irányzott 

pont
Irányérték Távolság

[°-´-˝] Középhiba [m] Középhiba

P R1 177-40-32 ±7 ˝ 151,962 ±6 mm

R2 255-47-31 ±7 ˝ 79,323 ±5 mm

R3 323-9-23 ±7 ˝ 146,060 ±6 mm

R4 21-57-35 ±7 ˝ 103,204 ±6 mm

R5 105-33-30 ±7 ˝ 224,157 ±6 mm

3. táblázat. Mérési eredmények és középhibáik
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Mindegyik  alappontra  végzünk  irány-  és  távmérést  is  (lásd  3.  táblázat). 

Irányméréseinket  σI = 7˝,  távméréseinket  σt = ±(5 mm + 5 mm/km)  szórású,  normális 

eloszlású mérési zaj terheli, és azokat egymástól függetlennek tekintjük (azaz a kovarianciák 

értéke mindenhol zérus). Végezzük el az álláspont koordinátáinak meghatározását az (5) – (8) 

célfüggvények alapján!

A második esetben a feldolgozásba mesterségesen durvahibát iktattam úgy, hogy az R2 

alappont  ismert  helyét  ~3 cm-rel  tévesnek  vettem  fel  (akár  a  pont  elmozdulása,  akár 

koordinátáinak pontatlan ismerete következtében; mérnökgeodéziai alkalmazás esetén akkora 

nagyságrendű  hiba  jelentősnek  számít),  ám  erről  a  mérés  és  feldolgozás  idején  nincs 

tudomásunk: a számítást úgy hajtjuk végre, hogy az R2 pont eredeti koordinátáit használjuk 

fel.  Kérdés,  hogy  mennyire  befolyásolja  ez  a  változás  a  szabadálláspont-meghatározás 

pontosságát?

L2 L∞ L1 Medián

Y -0,3 mm -0,1 mm +0,7 mm +0,7 mm

X +4,2 mm +4,0 mm +3,2 mm +2,6 mm

d 4,2 mm 4,0 mm 3,3 mm 2,7 mm

z -4,1˝ -3,7˝ -5,9˝ -13,4˝

σY  ±1,9 mm ±2,5 mm ±2,6 mm ±5,1 mm

σX  ±2,3 mm  ±3,2 mm ±3,1 mm ±5,4 mm

σP  ±2,9 mm ±4,1 mm  ±4,0 mm  ±7,4 mm

σz  ±3,2˝ ±4,0˝ ±4,8˝ ±8,8˝

Y +5,7 mm +10,3 mm +3,9 mm +2,8 mm

X +6,8 mm +12,7 mm +4,9 mm +4,5 mm

d 8,9 mm 16,4 mm 6,3 mm 5,3 mm

z +1,3˝ -4,0˝ +4,7˝ +4,2˝

σY  ±1,9 mm ±4,3 mm  ±2,6 mm ±5,3 mm

σX  ±2,3 mm ±3,8 mm  ±3,6 mm  ±7,3 mm

σP  ±2,9 mm  ±5,7 mm  ±4,5 mm ±9,0 mm

σz  ±3,2˝ ±5,0˝  ±5,0˝ ±9,6˝

4. táblázat. A szabadálláspont-kiegyenlítés eredménye a különböző célfüggvények esetén. Y és  
X az álláspont becsült koordinátái (a valódi érték Y=0,0 mm és X=0,0 mm), d a becsült és a  
valódi ponthely távolsága, z a tájékozási szög (valódi értéke 0˝). σY és σX a koordináták a 
posteriori szórása, σP a pontközéphiba a posteriori értéke, σz a tájékozási szög a posteriori  
középhibája.
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A mérések súlyozása az a priori középhibák alapján történt: az (5) célfüggvény esetén a 

súlyok a középhiba négyzetével, míg a (6) – (8) célfüggvények esetén a középhibával voltak 

fordítottan arányosak.

Az eredményeket  a  4.  táblázatban foglaltam össze.  Világosan látszódik  a  durvahiba 

bevezetésének hatása az álláspont L2 norma szerint meghatározott koordinátáira: Y irányban 

+6,0 mm, X irányban +2,6 mm eltérést tapasztaltunk a durvahiba-mentes esethez képest. A 

durvahiba-mentes esetben a legjobban a medián szerinti kiegyenlítésből származó koordináták 

közelítik a valódi ponthelyet, míg a kiegyenlített paraméterek szórásának tekintetében az L2 

norma szerinti  kiegyenlítés végzett  az élen (ez nem meglepő, ha belegondolunk, hogy L2 

norma szerinti kiegyenlítés esetén gyakorlatilag a súlyegység középhibáját minimalizáljuk). A 

durvahibás esetben a többi célfüggvényhez képest a medián szerinti kiegyenlítésből kapjuk a 

valódi ponthelyhez legközelebbi becslést.

A  3.  ábrán  a  különböző  célfüggvények  felületét  láthatjuk  durvahiba-mentes  és 

durvahibás esetben. Világosan látszódik, hogy a medián célfüggvény alacsony értékű területe 

a durvahiba ellenére sem mozdul el számottevően a durvahiba-mentes esethez képest, és a 

fölösméréseknek köszönhetően a függvény értékeinek nagyságrendje sem változik. Látható az 

is,  hogy  míg  például  az  L2  norma  esetén  a  célfüggvény  felülete  igen  sima,  a  medián 

célfüggvény esetén megjelennek a lokális minimumok is a felületen, így nagy valószínűséggel 

megfelelően jó minőségű előzetes értékek hiányában a lokális szélsőérték-kereső eljárások 

(pl. gradienst alkalmazó módszerek) ebben az esetben kudarcot vallottak volna.

A „B” függelékben az eddigi célfüggvények érzékenységét vizsgálom meg cseh hiba 

előfordulása esetén.

Érdemes  megvizsgálni  a  konvergencia  sebességét  a  keresési  tér  határainak 

függvényében (4. ábra). A kísérletet az elvi ponthely körüli 2×2 m, 1000×1000 m és 1,8∙1016× 

1,8∙1016 méretű  keresési  tereken  végeztem  el.  A tapasztalatok  szerint  bár  a  keresési  tér 

lehatárolása  ebben  az  esetben  nem feltétlenül  szükséges,  a  szükséges  iterációk  számának 

csökkentése miatt mindenképpen tanácsos.
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Durvahiba-mentes Durvahibás 

L2

L1

L∞

Medián

3. ábra. A célfüggvény felülete a keresési tér elvi értékhez (0;0) közeli részén. A koordináta-
rendszer főosztása milliméter. A színskála minimum értéke az adott célfüggvény durvahibás és  
durvahiba-mentes esetében együttesen előforduló minimális érték (0%), a színskála maximum 
értéke az adott célfüggvény durvahibás és durvahiba-mentes esetén együttesen előforduló 
maximális érték (100%).
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4. ábra. Szabadálláspont-kiegyenlítés konvergenciája különböző keresési tér méretek esetén,  
L2 norma alkalmazásával, durvahiba-mentes esetben.

3.5.2 Geodéziai szabadhálózatok robusztus kiegyenlítése

A továbbiakban  a  DE algoritmust  alkalmazom egy konkrét  geodéziai  szabadhálózat 

kiegyenlítésére. Vizsgálatom tárgya a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszékének sóskúti 

geodéziai mikrohálózata (Dede és Szűcs 2000) (5. ábra). A vizsgálat céljai:

• Annak  megmutatása,  hogy  a  differenciális  evolúciós  algoritmus  a  következőkben 

tárgyalt kiegészítésekkel alkalmas geodéziai szabadhálózatok kiegyenlítésére.

• Egy hatékony paraméterkombináció (NP,  F,  CR) meghatározása a lehető legkisebb 

futási idő elérésére, a konvergencia robusztusságának elvesztése nélkül.

• Az (5) – (8) célfüggvények vizsgálata durvahibától mentes esetben, nagy fölösmérés-

szám esetén.

• A célfüggvények vizsgálata durvahibás esetben, nagy fölösmérés-szám esetén.

• A célfüggvények vizsgálata durvahibás esetben, kis fölösmérés-szám esetén.

A vizsgálathoz a méréseket a sóskúti hálózat 2008-as újramérése (Babcsány, személyes 

közlés) biztosította. Az észlelés minden pontról két távcsőállásban, két fordulóban történt. Az 

irányértékek kiszámítása után a két forduló irány- és távmérési eredményeit kiközepeltem, így 

összesen  30  iránymérési  és  30  távmérési  adat  állt  rendelkezésemre.  Az  eredmények  a 

feldolgozás előtt már átestek a durvahiba-szűrésen.
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5. ábra. A sóskúti geodéziai mikrohálózat elrendezése

A mérések a priori  középhibáit  a méréskor használt  Leica TCA 1800 típusú műszer 

gyári  adatai  alapján  vettem  fel:  az  iránymérések  középhibája  így  ±1˝  lett,  a  távmérések 

középhibája pedig ±(1 mm + 2 mm/km). A mérések súlyozása (az előző példához hasonlóan) 

ezen a priori  középhibák alapján történt:  az  (5)  célfüggvény esetén a  súlyok a középhiba 

négyzetével,  míg  a  (6)  –  (8)  célfüggvények  esetén  a  középhibával  voltak  fordítottan 

arányosak.

A  szabadhálózat  elhelyezésének  megkötése  végett  egy  régebbi  meghatározásból 

származó koordináták méterre kerekített értékeit vettem fel előzetes értékeknek.

3.5.2.1 A DE algoritmus adaptálása szabadhálózatok kiegyenlítésére

A DE  algoritmus  elviekben  már  önmagában  is  alkalmas  lehetne  szabadhálózatok 

kiegyenlítésére: a helytelen alakú és méretű hálózatváltozatok kiküszöbölése után már csak 

olyan  változatok  maradnak  a  populációban,  amik  a  célfüggvényt  mind  ugyanolyan  jól 

teljesítik. Az iterációk végeztével végül egy változat kerül ki végső megoldásként, ám ennek 

elhelyezése  és  tájolása  továbbra  is  véletlenszerű  marad,  és  a  gyakorlatban  a  kiegyenlítés 

számítási ideje drasztikusan megnő.

Célszerű valamilyen feltétel beiktatása, ami a hálózat elhelyezését is figyelembe veszi a 

számítások  során.  Ha  a  hálózati  pontokra  (vagy  a  hálózati  pontok  némelyikére) 

rendelkezésünkre állnak megfelelő előzetes koordináták, akkor több lehetőségünk adódik.

Beiktathatunk egy másodlagos  célfüggvényt,  ami  kifejezi,  hogy a kiegyenlítés  utáni 

koordináták valamilyen norma szerint optimálisan közelítsék meg az előzetes koordinátákat. 

Ekkor  a  probléma  multiobjektív  optimalizációs  feladattá  válik.  Szerencsére  azonban 

esetünkben  a  célfüggvények  nem  mondanak  ellent  egymásnak:  az  összes,  az  eredeti 
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célfüggvényre  nézve  optimális  megoldáslehetőség  közül  csak  egy  olyan  van,  ami  a 

másodlagos célfüggvényre nézve is optimális. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a feladatot a 

továbbiakban ismertetett egyszerűbb módszerrel is megoldhassuk.

A megoldás lényege, hogy az eljárás során az utódok létrehozásakor úgy befolyásoljuk 

az  egyedek  fejlődését,  hogy  a  paraméterek  értékei  a  lehető  legjobban  közelítsék  meg  az 

előzetes  értékeket.  Esetemben  ezt  úgy  értem  el,  hogy  az  utód  előállítása  után  az  általa 

meghatározott hálózatot egy merevtest-szerű átalakítással (súlyponti eltolás, súlypont körüli 

elforgatás) az előzetes értékekre  rátranszformáltam. Ez az átalakítás nem érinti a célfüggvény 

értékét,  hiszen  a  hálózat  geometriája  nem  változik  meg,  azonban  a  hálózat  elhelyezését 

megköti. Fontos megemlíteni, hogy esetünkben az előzetes értékek esetleges rossz minősége 

semmilyen hatással nincsen a folyamat konvergenciájára (mivel a transzformáció maradék 

ellentmondásai nem jelennek meg a célfüggvény értékében).

Az iteráció leállásának feltételét több módon is megfogalmazhatjuk. Ebben az esetben 

azt  a  megközelítést  alkalmaztam,  hogy  ha  az  optimumhoz  legközelebbi  egyednél  a 

célfüggvény értéke, és az összes egyedre számítva a célfüggvény átlagos értéke egymástól 

már csak egy kicsiny  ε mértékben tér el, akkor az iteráció leállhat. Ekkor az egyedek már 

olyan közel kerültek egymáshoz, hogy további mutációval és keresztezéssel nem érhető el 

számottevő javulás.

3.5.2.2 Az algoritmus paramétereinek megválasztása

A szakirodalomban a DE algoritmus paramétereire (NP – a populáció egyedszáma, F – 

mutációs  faktor,  CR –  keresztezési  valószínűség)  találunk  ökölszabályként  alkalmazható 

értékeket,  amik  a  feladatok  nagy  részénél  megfelelő  szintű  robusztusságot  biztosítanak  a 

folyamat  számára  (azaz  a  folyamat  nagy  valószínűséggel  a  globális  optimumhoz  fog 

konvergálni, és nem valamelyik lokális szélsőértékhez). Ezek az értékek:  NP = 10 ∙ P (P a 

paraméterek száma); F = 0,8; CR = 0,9.

Célul tűztem ki annak vizsgálatát, hogy ezen értékeknél találhatók-e jobbak a konkrét 

probléma  megoldására.  A  vizsgálatok  során  a  koordináták  megengedett  értéke 

Yi ∈ [-50..650] méter,  Xi ∈ [-50..400] méter;  a  konvergencia  kritériuma  ε = 10-3 volt.  Mivel 

paramétereink  száma  P = 18  (a  hálózati  pontok  száma  6),  ezért  esetünkben  NP = 180 

egyedszám  mellett  kerestük  F és  CR használható  értékeit.  A vizsgálatok  során  az  (5) 

célfüggvényt használtam. A 6. ábrán látható, hogy bizonyos F és  CR kombinációk mellett a 

31.



folyamat  konvergenciája  rendkívül  lelassul  (az  optimum  megtalálása  több  mint  30 000 

iteráción keresztül tart). A nyertes paraméterkombináció végül F = 0,5; CR = 0,8 lett.

6. ábra. Konvergencia az iterációk számának függvényében, különböző F és CR 
paraméterkombinációk mellett, rögzített NP = 180 egyedszámmal. A „Célfüggvény átlagos 
értéke” a célfüggvény értéke egy-egy generáción belül az összes egyedre kiszámolva majd  
átlagolva.

7. ábra. Konvergencia az iterációk számának függvényében., különböző egyedszámok mellett,  
rögzített F = 0,5; CR = 0,8 paraméterek mellett. A „Célfüggvény átlagos értéke” a 
célfüggvény értéke egy-egy generáción belül az összes egyedre kiszámolva majd átlagolva.
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Ezután  kerestem  az  előbb  megtalált  F és  CR paraméterek  mellett  az  egyedszám 

minimális  szükséges  értékét  (7.  ábra).  Az  iterációk  számát  tekintve  az  NP = 90  és  ennél 

alacsonyabb egyedszámok esetén a szükséges iterációk száma mindegyik esetben 5 000 alatt 

volt, azonban ne feledjük el, hogy bár az iterációk száma nagyjából azonos, a megnövekedett 

egyedszám  iterációnként  megnövekedett  számítási  feladatot  is  jelent,  így  a  futási  idő 

szempontjából  célszerű  minél  kisebb  egyedszámot  alkalmazni.  A kiválasztott  egyedszám 

végül NP = 36 lett.

A szemléltetés végett a 8. ábrán látható a konvergencia folyamata NP = 1800; F = 0,5; 

CR = 0,8 paraméterkombináció mellett (itt a megnövelt egyedszám csak a látványosság miatt 

szükséges). Látható, ahogy a rendszer bizonytalan kezdeti „útkeresése” után a 2500. iteráción 

túl a konvergencia látványosan beindul.

8. ábra.  A konvergencia folyamata, balról jobbra, fentről lefele haladva: a hálózati pontok  
elhelyezkedése 1, 2500, 2700, 3000, 3500 és 5000 iteráció után. Az algoritmus paraméterei:  
NP = 1800; F = 0,5; CR = 0,8 (az egyedszám az ábrák szemléletessé tétele végett lett  
megnövelve).

3.5.2.3 A kiegyenlítés eredménye

Mint azt a  3.5.2 rész elején említettem, a különböző célfüggvények mellett  célom a 

durvahibás, és a kis fölösmérés-számmal rendelkező esetek vizsgálata is. A durvahibás esetet 

egy mesterséges durvahiba beiktatásával állítottam elő: az 1-2 irányt rontottam el 1°-al.  A 

fölösmérés-szám  csökkentését  az  álláspontok  számának  csökkentésével  oldottam  meg. 

Először minden mérést megtartva a fölösmérés-szám 42 volt. Csak az 1, 2 és 3 pontokról 

végzett  méréseket  felhasználva  ez  12-re  csökkent,  míg  csak  az  1  és  3  pontokról  végzett 
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méréseket felhasználva 2-re.

Összefoglalva:  a  négy kiegyenlítési  norma,  három fölösmérés-szám és  a  durvahibás 

vagy durvahibától mentes eseteket figyelembe véve összesen 24 kombinációt vizsgáltam.

A kiegyenlítés  eredményének  vizsgálatakor  kétféle  érték  tekintetében  hasonlítottam 

össze az egyes eseteket: megfigyeltem egyrészt a pontok koordinátáinak kiegyenlített értékeit, 

másrészt a koordináták 95%-os konfidencia-intervallumainak méretét.

A kiegyenlítésből  kapott  koordináták  viszonyítási  alapjának  a  legkisebb  négyzetek 

módszerével  42-es  fölösmérés-szám  mellett  és  durvahiba  nélkül  kapott  eredményeket 

tekintettem. Minden más vizsgált esetben kiszámoltam a kapott ponthelyek ettől való átlagos 

távolságát.  A  konfidencia-intervallumok  vizsgálatakor  az  Y  és  X  koordináták  95%-os 

konfidencia-intervallumait átlagoltam. Az eredményeket az 5. és 6. táblázat tartalmazza.

Fölös-
mérés

Durvahiba-mentes Durvahibás

L2 L1 L∞ Medián L2 L1 L∞ Medián

42 0,000 0,000 0,002 0,001 0,338 0,000 1,159 0,001

12 0,001 0,001 0,001 0,001 0,386 0,002 1,183 0,001

2 0,002 0,002 0,002 0,002 0,836 1,554 1,203 0,002

5. táblázat. Átlagos ponthely-távolságok (méterben). Viszonyítási alap: L2 norma,  
fölösmérés-szám 42, durvahiba-mentes.

Fölös-
mérés

Durvahiba-mentes Durvahibás

L2 L1 L∞ Medián L2 L1 L∞ Medián

42 ±1 ±1 ±4 ±4 ±1 ±1 ±770 ±3

12 ±2 ±2 ±4 ±5 ±2 ±2 ±971 ±4

2 ±3 ±3 ±4 ±12 ±2 ±3 ±776 ±12

6. táblázat. A koordináták átlagos 95%-os konfidencia-intervallumai (milliméterben)

A táblázatok adatait szemrevételezve megállapíthatjuk, hogy a hagyományosan elterjedt 

L2  norma  szerinti  kiegyenlítés  az  elvárásoknak  megfelelően  teljesített:  durvahiba-mentes 

esetekben  a  paraméterek  értékeit  alacsony  fölösmérés-szám mellett  is  torzítatlanul  és  kis 

szórással határozta meg (hiszen ebben az esetben a minimalizált mennyiség tulajdonképpen 

maga  a  súlyegység  középhibája),  míg  a  durvahibás  esetekre  a  vártnak  megfelelően  igen 

érzékenynek  mutatkozott.  Durvahibától  mentes  esetekben  hasonlóan  szép  eredményeket 

produkált  az  L1  norma,  a  durvahibás  esetben,  nagyobb  fölösmérés-számok  mellett  pedig 
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megmutatkozott, hogy robusztusságára ebben az esetben számíthatunk.

Az  L∞  norma  szerinti  kiegyenlítés  a  konfidencia-intervallumok  tekintetében  már  a 

durvahiba-mentes esetekben is  rosszabbul teljesít  az előző kettőnél,  azonban érzékenysége 

igazán a durvahibás esetekben figyelemreméltó mind a kiegyenlített paraméterek, mind azok 

konfidencia-intervallumának nagysága tekintetében.

Végül  pedig a  medián szerinti  kiegyenlítés  a  durvahibás  esetekben bizonyult  igazán 

használhatónak.  Igaz  a  fölösmérés-szám csökkenésével  a  módszer  szórása romlott,  ám ez 

torzítatlanságára  szinte  semmi  hatással  nem  volt.  Valamely,  a  durvahibákra  érzékeny 

normával párban alkalmazva így hatékony módszer lehet a durvahibák kiszűrésére.

3.6 Összefoglalás

A  fentiekben  ismertettem  egy  lehetséges  megoldást  a  goedéziai  hálózatok 

kiegyenlítésére, és a kiegyenlített paraméterek pontosságának becslésére evolúciós algoritmus 

alkalmazásával.  Bemutattam  az  utód-előállítási  lépés  kiegészítését  szabadhálózatok 

kiegyenlítése  esetén.  Ismertettem a kiegyenlítés  során  alkalmazható,  a  geodéziában széles 

körben  ismert  célfüggvényeket,  és  ezek  mellett  bemutattam  a  mérési  javítások  súlyozott 

abszolút értékeinek mediánját minimalizáló célfüggvényt.

A kifejlesztett  eljárást  és  az  ismertetett  célfüggvényeket  két  példán,  egy  egypontos 

kötött  hálózat  (szabadálláspont)  és  egy  szabadhálózat  kiegyenlítésén  szemléltettem. 

Vizsgálatokat  végeztem a  kiegyenlítés  torzítottságára  durvahibás  mérési  eredmény esetén, 

különböző  fölösmérés-számok  mellett.  A kapott  eredmények  alapján  a  mediánon  alapuló 

kiegyenlítés robusztus eljárásnak mutatkozott.

A fentiekhez kapcsolódó tézisem a következő.

Evolúciós algoritmuson alapuló eljárást dolgoztam ki geodéziai szabadhálózatok  

medián szerinti kiegyenlítésére. Bemutattam, hogy a medián szerinti kiegyenlítés  

még durvahiba jelenlétében, igen alacsony fölösmérés-szám mellett is torzítatlan  

becslését szolgáltatja a hálózat paramétereinek.

Kapcsolódó publikáció: (Laky 2009a)
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További terveim között szerepel az eljárás tesztelése a szakirodalomban fellelhető egyéb 

robusztus  célfüggvényekkel.  Ezen  kívül  célom  további,  50%  fölötti  összeomlási  ponttal 

rendelkező célfüggvények definiálása, és ezekből kapott eredmények összevetése közismert 

robusztus becslési eljárásokkal (pl. a RANSAC módszerrel).

Az eljárás erőssége, hogy az algoritmus törzsének jelentős változtatása nélkül, csupán a 

célfüggvényt  megvalósító  programrészlet  kicserélésével  egyszerűen  elvégezhető  egy  adott 

hálózat  kiegyenlítése többféle  célfüggvényre,  és az eredmények összevetése szemléletesen 

emeli  ki  a  lehetséges  durva  mérési  hibákat.  A  kifejlesztett  programok  azonban  ipari 

felhasználásra még nem állnak készen. További fejlesztéseket igényel a különböző bemeneti 

adatformátumok  támogatása  (különböző  műszergyártók  formátumai),  a  felhasználói 

interakció biztosítása (felhasználóbarát grafikus kezelőfelület fejlesztése), és az eredmények 

könnyen értelmezhető formában való reprezentálása (például  jelentések készítése,  grafikus 

megjelenítés, exportálás különböző formátumokba).
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4 Geodéziai hálózatok tervezése evolúciós algoritmussal
A  hálózattervezéssel  foglalkozó  szakirodalom  szerint  a  geodéziai  hálózatok 

tervezésének igénye az 1960-as években (egyes szerzők szerint az 1970-es években) jelent 

meg.  A megvalósítás  általában  méretezéssel,  vagy matematikai  programozással  történt.  A 

hálózattervezéssel  kapcsolatos  feladatokat  különböző  szerzők  különböző  csoportokba 

sorolják.

Sárközy (1989) a geodéziai hálózatok tervezési feladatait két fő részre osztja. Elsőrendű 

tervezési feladat esetén az alappontok helyét szeretnénk meghatározni. Másodrendű tervezés 

esetén az alappontok helyét adottnak tekintjük, és a megmérendő mennyiségeket, valamint a 

mérések  szükséges  pontosságát  szeretnénk  meghatározni.  Amennyiben  a  két  tervezési 

feladatot egyszerre hajtjuk végre, komplex hálózattervezésről beszélünk. A hálózattervezési 

feladatokat más szempontok szerint csoportosítva beszélhetünk még pontossági (ezen belül 

általános  pontossági  kritériumok  alapján,  vagy  speciális  pontossági  kritériumok  alapján 

történő)  vagy  gazdaságossági  tervezésről  (itt  gazdaságosság  alatt  általában  a  szükséges 

mérések mennyiségének minimalizálását értjük).

Detrekői (1991) a geodéziai  mérések tervezésének négy alapvető mennyiségét említi 

meg:  pontossági  jellemző,  megbízhatósági  jellemző,  költségjellemző  és  időszükséglet-

jellemző. A geodéziai hálózatok tervezését Grafarend (1974) nyomán öt rendbe sorolja.

• Nulladrendű  tervezés:  adott  elrendezés  és  mérési  középhibák  mellett  a  kötött 

hálózatként való kiegyenlítéséhez az optimális rögzített pontok megkeresése (a hálózat 

dátumának optimalizációja).

• Elsőrendű tervezés: a hálózati ponthelyek és a mérendő mennyiségek optimalizálása.

• Másodrendű tervezés: az elvégzendő mérések pontossági tervezése.

• Harmadrendű  tervezés:  a  hálózat  pontosságát  növelő  kiegészítő  mérések 

megtervezése.

• Negyedrendű  tervezés:  mozgásvizsgálati  hálózatok  esetén  a  mérési  időpontok 

optimális megválasztása.

A  pontossági  tervezés  kritériumaként  megemlíti  a  hálózati  koordináták  átlagos 

középhibáját,  valamely  kiválasztott  irányba  eső  átlagos  középhibáját,  a  középhibák 

homogenitását, a maximális középhiba minimalizálását, stb. Külön foglalkozik a hálózatok 
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megbízhatósági tervezésével (durva mérési hibák kimutathatóságára történő tervezésével). 

Berné  és  Baselga  (2004) összefoglalása  szerint  a  hálózatok pontossági  tervezésének 

lehetséges kritériumai a következők.

• „A-optimalizáció”: a kiegyenlített paraméterek a priori variancia-kovariancia mátrixa 

nyomának minimalizálása.

• „D-optimalizáció”: a kiegyenlített paraméterek a priori variancia-kovariancia mátrixa 

determinánsának minimalizálása,  ami a  hibaellipszoid-térfogatok minimalizálásának 

felel meg.

• „E-optimalizáció”:  a  variancia-kovariancia  mátrix  legnagyobb  sajátértékének 

minimalizálása.

• Spektrális optimalizáció: a hálózat merevségének optimalizálása.

• Kritériummátrix alapú optimalizáció: valamely előre megadott variancia-kovariancia 

mátrixhoz való legnagyobb mértékű hasonlóság elérése.

Tekintve, hogy az optimalizációs eljárás összetettsége miatt nem triviális, több szerző 

többféle  megoldási  módszert  dolgozott  ki  a  feladat  végrehajtására.  Sárközy  (1989)  és 

Detrekői (1991) egyaránt megemlíti a méretezés és a matematikai programozás módszerét. 

Fekete  (2006)  a  közelfotogrammetriai  hálózatok  tervezésével  kapcsolatban  megemlíti  az 

alapelrendezések  bevezetését  (adott  típusú  feladatokra  tervezett  hálózati  elrendezések 

gyűjteményét),  valamint  egy  lehetséges  méretezési  folyamatot  mutat  be  az  első-  és 

másodrendű tervezésre. Berné és Baselga (2004) a szimulált lehűlés módszerét alkalmazzák 

az elsőrendű tervezés egy korlátozott esetében (adott és rögzített alappontokból álló hálózat 

sűrítése adott területekre eső pontokkal). A másodrendű tervezés megoldását tárgyalja Xu és 

Grafarend  (1995).  GPS  hálózatok  észlelési  tervének  gazdaságossági  optimalizációjával 

foglalkozik Saleh és Dare (2001).

Ebben a fejezetben az elsőrendű hálózattervezési problémára mutatok be egy lehetséges 

megoldási módszert, pontossági és egyéb kritériumok mellett, minimális külső megkötésekkel 

geodéziai szabadhálózatok esetén. Bemutatom a feladat megoldási lehetőségét több kiegészítő 

kritérium egyidejű figyelembevétele esetén.
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4.1 Implementáció

A következő fejezetekben ismertetett hálózattervezési eljárásokat GNU Octave nyelven 

(Octave 2012) implementáltam. A Voronoi-diagram lapok munkaterületre való levágásának 

megvalósításához  a  General  Polygon  Clipper  Library  (GPC  2012)  függvénykönyvtárat 

használtam (az Octave interpreterhez egy MEX függvényt készítettem). 

4.2 A hálózattervezés kritériumai

4.2.1 Pontossági kritérium

A  megoldás  első  kritériumaként  a  hálózat  elérendő  pontosságával  kapcsolatos 

elvárásainkat fogalmaztam meg. Olyan elrendezést kerestem, amelynek alkalmazása során a 

kiegyenlített  paraméterek  átlagos  középhibái  optimálisak  lesznek  (azaz  a  variancia-

kovariancia mátrix nyomát minimalizáljuk, „A-optimalizáció”). Mivel célom szabadhálózatok 

elrendezésének meghatározása, amely hálózatok normálmátrixa szinguláris, és nem kívántam 

hálózatunkat  kötött  hálózattá  alakítani  paraméterek megkötésével,  a  súlykoefficiens-mátrix 

előállításához szinguláris érték felbontást (SVD) alkalmaztam (Tóth 2004).

A gyakorlati megvalósítás során három problémába ütköztem.

1. A távmérések a priori középhibája távolságfüggő, ezért az így tervezett hálózatban az 

oldalhosszak 0 felé tartanak. Ezt kiküszöbölendő, megkötésként bevezettem a hálózat 

átlagos oldalhosszát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az újabb egyedek előállítása 

után az általuk képviselt hálózat méretarányát korrigáltam.

2. A pontok  sorrendje  a  hálózatban  nem kötött,  ezért  több  eltérő  egyed  képviselheti 

ugyanazt  a  tényleges  hálózati  elrendezést,  különböző  sorrendekben.  Ennek 

kiküszöbölése  érdekében  az  egyes  hálózati  elrendezésekben  a  pontok  sorrendjét 

mindig  az  északi  iránytól  kezdve  az  óramutató  járásával  megegyező  irányban 

rendeztem.

3. A hálózat elhelyezése (eltolása) és tájékozása (elforgatása) tetszőlegesen felvehető, az 

a hibaterjedést nem befolyásolja. Ebből következően végtelen sok lehetséges hálózati 

elrendezéshez tartozhat ugyanakkora célfüggvény-érték. Kiküszöbölése érdekében az 

egyes hálózatok súlypontját a (0; 0) koordinátájú pontba toltam, és a súlypontról az 1. 

pontra mutató irányt északra forgattam.

A  9. ábrán  látható  a  folyamat  konvergenciája  egy  hatpontos  hálózat  esetén.  Fontos 

megemlíteni, hogy ebben az esetben a variancia-kovariancia mátrixban szerepelnek az egyes 

39.



pontokon a kiegyenlített  tájékozási  szögek varianciái  is.  Ezek elhagyása esetén jelentősen 

degenerált elrendezést kapnánk.

9. ábra. Hatpontos hálózat tervezésének konvergenciája a pontossági kritérium 
figyelembevételével 1, 5, 20 és 75 iteráció után. Fekete pontokkal jelölve az összes egyed, a  
hálózat oldalainak megrajzolásával kiemelve az adott iterációban található legjobb egyed.

4.2.2 Optimális területlefedési kritérium

Tegyük fel, hogy a hálózat létrehozásának célja a lefedett terület részletes felmérése, 

vagy  nagy  mennyiségű  kitűzés  elvégzése  a  munkaterületen.  Ezekben  az  esetekben,  az 

alappontok  és  a  részletpontok  vagy  kitűzendő  pontok  távolságának  korlátozása  végett 

praktikus lehet, ha hálózatunk a munkaterületet lehetőleg egyenletesen fedi le.

Állítsuk elő a hálózati pontok Voronoi-diagramját. A diagram egy lapja (kétdimenziós 

esetben) olyan pontok összessége a síkon, amik a hálózat egy adott pontjához közelebb esnek, 

mint a hálózat bármely másik pontjához. A lapokat határoljuk le a munkaterületre (azaz a 

munkaterülettel,  mint  befoglaló  poligonnal  vágjuk le  a  végtelenbe nyúló  Voronoi-diagram 
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oldalakat).  Legyen a  területlefedés  egyenletességének mérőszáma ezen lehatárolt  Voronoi-

diagram lapok területszórása.

10. ábra. Hatpontos hálózat tervezésének konvergenciája lehatárolt munkaterülettel, a  
Voronoi-diagram szerinti egyenletes terület-lefedettség figyelembevételével 1, 30, 100 és 150  
iteráció után. Fekete pontokkal jelölve az összes egyed, piros pontokkal kiemelve az adott  
iterációban található legjobb egyed, valamint megrajzolva a hozzá tartozó Voronoi-lap  
határok.

A feladat megoldására ismét a DE algoritmust alkalmaztam, az előző pontban említett, 

hálózati  pontok  sorrendi  kötetlensége  miatti  kiegészítéssel.  Az  utódok  létrehozásánál  az 

utódok nem munkaterületre eső pontjait véletlenszerűen újrainicializáltam a munkaterületen. 

A  tervezés  folyamata  egy  tetszőlegesen  felvett  munkaterület-határ  esetén  a  10.  ábrán 

követhető.  A területek  szórásának  optimális  értéke  zérus,  azaz  van(nak)  olyan  hálózati 

elrendezés(ek),  ami(k)  esetén  a  hálózati  pontok  azonos  területeket  fednek  le  a 

munkaterületből.

Az ilyen kritérium szerinti tervezés folyamatát többször lefuttatva meggyőződtem róla, 

hogy önmagában nem elégséges hálózattervezési kritérium:

• A hálózati pontok kapott elrendezése bár kielégíti a feltételt, a hálózat alakja józan 

ésszel  mégsem nevezhető  optimálisnak:  előfordulhatnak  egymáshoz  nagyon  közeli 

pontok, azaz bár a terület-lefedettség optimális, a pontok sűrűsége mégsem nevezhető 

annak.
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• Adott  pontszám és  munkaterület-határ  mellett  több  megoldás  is  létezik,  amiben  a 

területek  szórása  zérus,  vagy  a  munkaterület  méretéhez  képest  elhanyagolható 

(11. ábra).

11. ábra. A feladat első megoldása (lásd 10. ábra), és egy lehetséges alternatív megoldás

4.2.3 Optimális területlefedés a legrövidebb oldalhosszra vonatkozó 
kiegészítő kritériummal, aggregált célfüggvény alkalmazásával

Az iménti gyenge pontok kiküszöbölése végett bevezettem egy kiegészítő célfüggvényt: 

a  hálózat  legrövidebb  oldalának  hosszát  maximalizáltam.  Célszerűségi  szempontból  ezt  a 

feladatot  is  minimalizálási  feladatként  fogalmaztam  meg  (a  hálózat  legrövidebb 

oldalhosszának reciprokát minimalizáltam).

Hogyan kezeljük a két célfüggvényt együttesen? Ebben az esetben lehetőségem volt a 

legegyszerűbb  módon  eljárni:  a  két  célfüggvény  értékét  súlyozottan  összeadva  kapott 

aggregált célfüggvényt kellett minimalizálni.

A módszer veszélye, hogy a súlyok felvételéhez szubjektíven kell mérlegelni az egyes 

célfüggvények fontosságát. Azonban ebben a konkrét esetben, mivel ez első célfüggvény (a 

Voronoi-diagram  lapok  területszórása)  több  helyen  is  zérus  értéket  vehet  fel,  szabadon 

felvehetők a súlyok, például egységnyi értékre. A feladat így is megfogalmazható: keressük a 

végtelen sok egyenletes terület-lefedettségű hálózat közül azt, aminek a legkisebb oldalhossza 

a  lehető  legnagyobb.  A  módszer  előnye,  hogy  a  korábban  már  leprogramozott 

optimumkeresési eljárás módosítását nem igényeli, csak a célfüggvényt kell átalakítani.

A tervezés konvergenciája a  12. ábrán látható. Megemlítem, hogy a terület-lefedettség 

optimalizálását több kiegészítő feltétellel is összeköthetjük: kijelölhetünk a munkaterületen 

pont létesítésére nem alkalmas (vagy nem célszerű) területeket, nagyobb kitakaró objektumok 

közelítő helyének megadásával megkísérelhetjük a felmérések vagy kitűzések szempontjából 

kitakart területek minimalizálását, stb.
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12. ábra. Hatpontos hálózat tervezésének konvergenciája aggregált célfüggvénnyel 1, 50, 150 
és 600 iteráció után. Fekete pontokkal jelölve az összes egyed, nagyobb pontokkal kiemelve  
az adott iterációban található legjobb egyed, valamint megrajzolva a hozzá tartozó Voronoi-
lap határok.

4.3 Az eddigi optimalizálási feltételek együttes kezelése, Pareto-
optimális front

Következő  célom az  előzőekben  tárgyalt  pontossági  kritérium és  terület-lefedettségi 

kritérium szempontjából egyaránt kielégítő hálózat tervezése volt. Ismét szembesültem a több 

célfüggvény  együttes  kezelésének  nehézségével.  Ebben  az  esetben  a  célfüggvények  már 

egymásnak  esetenként  ellentmondó  feltételeket  fogalmaznak  meg:  a  terület-lefedettség 

szempontjából  optimális  elrendezés  nem  feltétlenül  optimális  hibaterjedés  szempontjából. 

Aggregált  célfüggvény előállítása nem célszerű,  hiszen a súlyok felvétele (a célfüggvény-

értékek  eltérő  „értelmezési  tartománya”  miatt)  csak  sok  tapasztalattal,  szubjektív  módon 

történhet.

Olyan módszert kellett tehát keresnem, ami a célfüggvényeinket egymástól függetlenül 

kezeli, majd a legígéretesebb megoldási lehetőségeket felkínálva a felhasználóra (szakértőre) 

bízza a végleges döntést a változatok között. Erre a célra a 2.5 fejezetben bemutatott DEMO 

algoritmust alkalmaztam.

Célfüggvényeim a következők voltak:

• c1 (σterület): a Voronoi-diagram területek szórása,
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• c2 (1/tmin): a minimális oldalhossz reciproka,

• c3 (σparam):  az  átlagos  koordináta-középhiba  (az  eddigiektől  eltérően  itt  csak  a 

kiegyenlített koordináták a priori középhibáit vettem figyelembe, a tájékozási szögeket 

már elhagytam).

A tervezési folyamat eredménye (1000 iteráció után) a célfüggvény-értékekre nézve a 

13. és 14. ábrán látható. A Pareto-optimális frontot közelítő egyedek bármelyikét választva a 

feladat  megoldásaként  olyan  eredményt  kapunk,  ami  minden  célfüggvény  szempontjából 

lokálisan optimális. A globális optimumot maga a Pareto-front jelenti.

Szemléltetés végett néhány kiemelt hálózati elrendezés látható a 15. ábrán. Az (a), (b), 

(c) alábrán a Pareto-front szélsőségei láthatók (azok az egyedek, amik az egyes célfüggvények 

tekintetében az aktuális nem-dominált frontban a legjobb eredményeket érték el), a további 

(d)  –  (h)  alábrákon  pedig  néhány  általános  (a  gyakorlatban  a  szélsőségeknél  jobban 

alkalmazható) Pareto-optimális megoldás látható. Ezeket a megoldásokat a σterület<±30,0 m2 és 

tmin>15,00 m feltétellel válogattam ki a nem-dominált front egyedei közül.

13. ábra. A hálózattervezési feladat Pareto-frontjának ábrája 1000 generáció után a c2–c3 

(1/tmin–σparam) síkra vetítve, a c1 (σterület) célfüggvényt színnel ábrázolva. Az ábrán a c2 

célfüggvény reciproka (azaz tmin, a legkisebb oldalhossz) szerepel.
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14. ábra. A hálózattervezési feladat Pareto-frontjának térbeli ábrája 1000 generáció után, a  
c2 célfüggvény reciprokát (tmin) színnel is ábrázolva
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(a) σterület=±6,4 m2, tmin=12,03 m, σparam=±0,08 mm (b) σterület=±149,0 m2, tmin=25,99 m, σparam=±0,10 mm

(c) σterület=±311,8 m2, tmin=0,36 m, σparam=±0,03 mm (d) σterület=±24,6 m2, tmin=15,50 m, σparam=±0,08 mm

(e) σterület=±20,9 m2, tmin=18,24 m, σparam=±0,08 mm (f) σterület=±27,9 m2, tmin=15,58 m, σparam=±0,07 mm

(g) σterület=±20,3 m2, tmin=16,26 m, σparam=±0,08 mm (h) σterület=±8,7 m2, tmin=15,07 m, σparam=±0,08 mm

15. ábra. A 13. és 14.ábrán látható Pareto-front néhány esete. (a) – (c): szélsőséges esetek (az  
egyes célfüggvényekre nézve legjobb eredmények). (d) – (h): általános esetek (a gyakorlatban 
jobban alkalmazhatók). Kék vonallal a hálózat oldalai, fekete vonallal a hálózat pontjaihoz  
tartozó Voronoi-lapok határai.
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4.4 Összefoglalás

A  fentiekben  ismertettem  az  elsőrendű  hálózattervezés  egy  lehetséges  megoldási 

eljárását. Az általam kidolgozott eljárás az alappontok helyének meghatározását két kritérium, 

a  területlefedettség  egyenletessége  (aminek  mérőszámát  a  munkaterület  Voronoi-lapokra 

osztásából adódó részterületek szórásából vezettem le), és a hálózati pontok meghatározási 

pontosságának (aminek mérőszáma a koordináták átlagos a priori középhibájából számítható) 

optimalizálásával  végzi.  Az  előbbi  feltétel  célszerűsítése  végett  kiegészítő  feltételként 

bevezettem  a  hálózat  kiterjedésének  maximalizálását,  amit  a  hálózat  legrövidebb 

oldalhosszának maximalizálásával értem el.

A fenti  kritériumok  együttes  kezelését  egyrészt  súlyozott  célfüggvény előállításával, 

másrészt multiobjektív evolúciós algoritmus alkalmazásával oldottam meg. A multiobjektív 

optimumszámítás eredménye nem egyetlen konkrét hálózati elrendezés, hanem olyan hálózati 

elrendezések összessége, amik a maguk módján mind optimálisnak tekinthetők a hozzájuk 

hasonló elrendezések között (Pareto-optimális frontot alkotnak). A felkínált lehetőségek közül 

a végső döntést szakértőnek kell meghoznia.

A fentiekhez kapcsolódó tézisem a következő.

Evolúciós algoritmuson alapuló eljárást dolgoztam ki geodéziai szabadhálózatok  

tervezésére több célfüggvény együttes figyelembevétele mellett. Bemutattam, hogy  

egymásnak  ellentmondó  célfüggvények  esetén  a  multiobjektív  optimalizáció  a  

Pareto-optimális front felderítésével hogyan könnyíti meg a hálózati elrendezéssel  

kapcsolatos döntést a szakértő számára.

Kapcsolódó publikáció: (Laky 2010a)

További  fejlesztési  terveim  között  szerepel  az  eljárás  kibővítése  a  mérés 

gazdaságosságát  leíró  célfüggvény(ek)kel.  Ezen  kívül  érdekes  lehet  még  a  GNSS mérési 

tervek optimalizációjának elvégzése multiobjektív evolúciós algoritmussal. Ebben az esetben 

az álláspontok már adottnak tekinthetők, a cél a mérés időbeli megtervezése gazdaságossági 

és pontossági követelmények figyelembevételével.
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5 Gyors csillagászati helymeghatározás egyszerűsített 
zenitkamera-rendszerrel

5.1 Bevezetés

Napjainkban  az  ellipszoidi  földrajzi  helymeghatározás  az  általános  geodézia 

mindennapos  eszközévé  vált:  a  különböző  GNSS technológiákkal  a  pár  méterestől  a  pár 

centiméteres koordináta-középhibáig valós idejű méréseket végezhetünk, és ezek beillesztése 

az  EOV  koordináta-rendszerébe  szintén  megoldott.  Hagyományos,  csillagászati  jellegű, 

valódi égitestek megfigyelésén alapuló szintfelületi földrajzi helymeghatározást hazánkban a 

geodézia szakterületén talán már nem is végeznek. Németországban és Svájcban az utóbbi 

években új mérési technológia van kibontakozóban, amely gyors és igen pontos (20 perc alatt 

mintegy  ±0,1˝  pontosságot  biztosító)  szintfelületi  földrajzi  helymeghatározást  (és  GNSS 

mérésekkel  kombinálva  függővonal-elhajlás  meghatározást)  tesz  lehetővé  (Hirt  és  Bürki 

2006).

A Budapesti  Műszaki  és  Gazdaságtudományi  Egyetem  Általános  és  Felsőgeodézia 

Tanszéke,  valamint  az  itt  működő  MTA-BME  Fizikai  Geodézia  és  Geodinamikai 

Kutatócsoport  munkatársai  az  elmúlt  években  kísérletet  tettek  egy  hasonló  rendszer 

kiépítésére. Természetesen a rendelkezésre álló „szabad idő” és anyagi források behatárolták a 

lehetőségeinket,  célunk  így  nem  is  lehetett  egy,  a  hannoveri  vagy  zürichi  rendszerrel 

versenyre  kelő  műszer  kidolgozása:  e  helyett  minél  egyszerűbb  és  olcsóbb  megoldásokat 

kerestünk,  lehetőleg  az  amúgy  is  rendelkezésünkre  álló  műszerparkot  mint  építőelemeket 

felhasználva.

A  következőkben  rövid  összefoglalást  adok  egy  ilyen  mérőrendszer  felhasználási 

területeiről,  általános  működési  elvéről,  és  a  Nyugat-Európában alkalmazott  példányokról. 

Ezután részletes ismertetést  adok az általunk elkészített rendszerről, valamint az evolúciós 

algoritmus alapján működő feldolgozószoftverről.

5.1.1 Szintfelületi földrajzi helymeghatározási mérések geodéziai 
hasznosítása

Mint  az  ismert,  a  szintfelületi  földrajzi  helymeghatározást  az  ellipszoidi  földrajzi 

helymeghatározással (pl. GNSS mérésekkel) kombinálva lehetőségünk van a Föld nehézségi 

erőterének  alakját  leíró  geoid,  és  a  geodéziában  alapfelületként  használt  ellipszoid  adott 

48.



pontbeli  normálisának  egymástól  való  eltérést  meghatározni.  Ez  a  függővonal-elhajlás 

(Biró 2004).

Az 1970-es években az országos vízszintes alapponthálózat számítási munkálatai során, 

az IUGG-67 ellipszoid elhelyezésekor használtak fel  ilyen jellegű adatokat.  A cél az volt, 

hogy az ellipszoidot úgy helyezzék el, hogy az a geoid hazánk területére eső felületdarabjához 

a lehető legjobban simuljon. Manapság ilyen jellegű felhasználás céljából nyilvánvalóan nem 

szükséges szintfelületi földrajzi helymeghatározást végezni: ezen munkálatok lezárultak, az 

alaphálózat karbantartási feladatait pedig főleg GNSS technológiákkal célszerű elvégezni.

Napjainkban a mérnöki hasznosítás szempontjából jelentős felhasználása a függővonal-

elhajási adatoknak a geoidmodellek előállítása. Kisebb területeken különböző bázisfüggvény-

rendszerekkel  végeznek  helyi  2D  vagy  3D  inverziót.  Születtek  az  egész  országot  lefedő 

kombinált geoidmodellek,  amelyek  a kollokáció elvén alapulnak (Tóth 2007). Egy másik 

lehetőség egy,  már rendelkezésre álló  globális  geoidmodell  helyi  pontosítása ilyen jellegű 

mérések felhasználásával.

Érdekes  alkalmazási  területe  a  függővonal-elhajlások  meghatározásának  a  svájci 

Gotthard-alagút  esete.  A svájci  Alpok  alatt  átmenő  alagút  57 km  hosszú,  ekkora  méretű 

építkezésnél már elengedhetetlen a geoid felületének minél pontosabb ismerete, amely segített 

a  GNSS mérések  és  a  hagyományos  geodéziai  mérések  összhangjának  megteremtésében. 

Csillagászati  geodéziai  módszerekkel  hozták  létre  azokat  az  alapvonalakat  is,  amelyek 

segítségével az alagútépítés irányításában résztvevő giroteodolitokat kalibrálták.

A  geofizika  területén  a  függővonal-elhajlás  értékeket  a  nehézségi  erőtér 

finomszerkezetének  vizsgálatában  használják  fel.  A  függőleges  nehézségi  gyorsulás 

komponens  gravimetriai  úton  történő  meghatározása,  és  nehézségi  gyorsulás  irányának 

csillagászati  úton  történő  meghatározása  együttesen  a  nehézségi  gyorsulás  vektor  teljes 

meghatározását jelenti.

A további alkalmazási lehetőségekről összefoglaló olvasható: (Hirt és Bürki 2006).

5.1.2 A csillagkamera működési elve

A  klasszikus  földrajzi  helymeghatározás  három  feladatból  áll:  valamely  pont 

szintfelületi  földrajzi  szélességének  (Φ),  szintfelületi  földrajzi  hosszúságának  (Λ) 

meghatározása,  valamint  a  pontról  egy  másik  pontra  menő  szintfelületi  azimut  (Α) 

meghatározása.  Költségtakarékossági  okokból  a  klasszikus  alaphálózati  mérések  esetén 
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sokszor a három mennyiségből csak kettő kerül meghatározásra egy-egy ponton (Φ és Λ, vagy 

Φ és Α, vagy Λ és Α). Hazánkban a szélsőpontosságú helymeghatározási méréseket 1949-től 

hagyományosan  csillagátmenetek  megfigyelésével  (Bemberg-Askania  passageműszerrel) 

végezték:  a  szintfelületi  meridián  síkjába  beállított  műszerrel  figyelték  meg  az  egyes 

csillagoknak  az  álló  iránysíkon  való  áthaladási  időpontját.  Az  azimutok  meghatározását 

teodolittal (Wild T4) végezték. Később (1952-től) a földrajzi helymeghatározásra is teodolitot 

használtak (Bod 1982). Az egyes pontokon a csillagászati mérések elvégzése több napot, hetet 

is  igénybe  vett,  és  ezen  időtartam  alatt  a  műszereknek  végig  a  ponton  felállítva  kellett 

maradniuk. A helymeghatározás pontossága ±0,1˝ - ±0,3˝, az azimutmeghatározás pontossága 

±0,3˝ - ±0,5˝  körülre  tehető  (Földváryné  1989).  Ilyen  jellegű  földrajzi  helymeghatározási 

méréseket az 1980-as évekig végeztek (Borza 2009).

A  csillagkamera  a  szintfelületi  földrajzi  szélesség  és  hosszúság  egyidejű,  gyors 

meghatározását  teszi lehetővé.  A műszer legfőbb eleme a függőleges irányú zenitobjektív. 

Miután  ezt  libellák  (vagy nagypontosságú dőlésmérők)  segítségével  függőlegessé  tesszük, 

optikai  tengelyének  iránya  kijelöli  számunkra  a  libellán  átmenő  szintfelület  helyi 

normálisának (azaz a helyi függőlegesnek) irányát.

16. ábra. A csillagkamera működésének alapelve

Fényérzékeny  lemezre  lefényképezve  a  zenitobjektíven  át  látható  csillagokat, 

meghatározhatjuk  az  objektív  optikai  tengelyének  irányát  (α rektaszcenzióját  és  δ 

deklinációját)  a  csillagokhoz  kötött  koordináta-rendszerben,  azaz  a  valódi  égi  egyenlítői 
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rendszerben  (16. ábra).  Ezen  művelet  többféle  számítási  módszerrel  elvégezhető:  a 

legegyszerűbben  interpolációval,  transzformációval,  vagy  klasszikus  fotogrammetriai 

hátrametszési feladatként.

A  számítás  elvégzésekor  számos  korrekció  figyelembevétele  szükséges.  Ezeket 

nagyrészt (Biró 2006) alapján az alábbiakban foglalom össze.

• Az  objektívvel  kapcsolatos  korrekciók.  A  legjellemzőbb  ilyen  korrekció  a 

lencserendszer radiális elrajzolásának korrekciója.

• Az észlelés  meteorológiai  körülményeivel  kapcsolatos  korrekciók.  Ide  tartoznak  a 

légkörrel  kapcsolatos  korrekciók,  úgymint  a  csillagászati  refrakció,  és  a  refrakció-

rendellenességek.

• A Föld keringésével és forgásával kapcsolatos korrekciók, azaz keringési (éves) és 

forgási (napi) aberráció: a Föld felszínén az észlelést végző műszer viszonylag nagy 

sebességgel  mozog  a  megfigyelt  csillagokhoz  képest,  így  ezeket  a  fényelhajlási 

jelenségeket is figyelembe kell venni. 

• A műszer elhelyezkedésével kapcsolatos korrekció, azaz forgási (napi) parallaxis: míg 

a  csillagok  koordinátái  valódi  égi  egyenlítői  rendszerben  adottak,  amelynek 

kezdőpontja a Föld tömegközéppontja, a műszer maga a Föld felszínén helyezkedik el. 

Geodéziai analógiával élve: a csillagokra végzett irányméréseink külpontosak, azokat 

a Föld tömegközéppontjára kell központosítani.

• A csillagok koordinátáira vonatkozó korrekciók: a csillagkatalógusok a koordinátákat 

egy  adott  időpontra  (kezdőepochára)  tartalmazzák.  Ezek  a  koordináták  az  észlelés 

időpontjában nem egyeznek meg a csillagok pillanatnyi  koordinátáival.  Ennek oka 

egyrészt  a  csillagok  sajátmozgása,  másrészt  a  Föld  forgástengelyének  precessziós 

mozgása, amelynek hatására maga a koordináta-rendszer változik meg (a valódi égi 

egyenlítői rendszer egyik alapiránya a Föld forgástengelye).

Ha  meghatároztuk  a  helyi  függőleges  irányát  a  csillagokhoz  kötött  koordináta-

rendszerben,  ahhoz,  hogy  ebből  megkapjuk  szintfelületi  földrajzi  koordinátáinkat,  át  kell 

térnünk egy Földhöz kötött, azzal együtt forgó koordináta-rendszerre. Az áttéréskor az alábbi 

tényezőket kell figyelembe vennünk.

• A Föld  elfordulása  a  Tavaszponthoz  képest  a  mérés  pillanatában:  a  valódi  égi 

egyenlítői  rendszer másik kezdőiránya,  a Föld forgástengelye mellett,  a Tavaszpont 
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iránya (ez napjainkban közelítőleg a Halak csillagkép irányában található).  A Föld 

elfordulásának mérése a Tavaszpont irányához képest visszavezethető időmérésre. A 

mérőkép rögzítésekor mért helyi időt (zónaidőt) először UTC világidőbe (inerciális 

világidő),  majd  a  megfelelő  korrekció  alkalmazásával  UT1  világidőbe  (a  Föld 

forgásához  és  a  Nap  közepes  helyzetéhez  kötött  világidő)  számítjuk  át.  Ebből 

számítjuk  a  GMST  értéket  (a  greenwichi  közepes  csillagidő),  végül  a  GAST 

(greenwichi valódi csillagidő) értékét. Ez éppen a greenwichi kezdőmeridián keresett 

elfordulási szögét adja meg.

• Pólusmozgás (nutáció): a Föld forgástengelye a Földhöz képest is változtatja helyzetét, 

ami  –  mivel  földrajzi  koordináta-rendszerünk  egyik  kezdőpontja  a  pólus,  ahol  a 

forgástengely átdöfi a Földet – hatással van a szintfelületi földrajzi koordinátákra.

5.1.3 Korszerű műszerek Nyugat-Európában

A  zenitkamerák  fejlesztése  az  1970-1980-as  években  indult  el  Németországban, 

Olaszországban és Ausztriában (Hirt és Bürki 2006). A nagyfokú automatizálással egyrészt 

sok személyi hibát is sikerült kiküszöbölni, másrészt az észlelés sebessége is megnőtt, maga a 

folyamat pedig jelentősen leegyszerűsödött. Az 1990-es évekig ezek a műszerek sok európai 

országban használatban voltak. Későbbi háttérbe szorulásuk okai a viszonylag hosszadalmas 

és  jelentős  műszerezettséget  kívánó  képkoordináta-mérés  és  utófeldolgozás,  valamint  a 

gravimetriai mérési technológiák előretörése volt.

17. ábra. A DIADEM (balra) és a TZK2-D (jobbra) csillagkamerák 2003 őszén 
Zimmerwaldban, közös észlelés során. Forrás: (Hirt és Bürki 2006)

A 2000-es évek elején a CCD szenzorok (digitális képérzékelő eszközök) elérhetőségét 

kihasználva  felújítottak  két  régebbi  zenitkamerát,  a  TZK2-t  és  a  TZK3-at.  A Hannoveri 
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Egyetem digitális zenitkamerája TZK2-D („Transportable Zenitkamera 2 – Digitalsystem”), 

míg  a  Zürichi  Műszaki  Egyetem  fejlesztése  DIADEM  („Digital  Astronomical  Deflection 

Measuring System”)  néven vált  ismertté  (17. ábra).  Közös  jellemzőjük,  hogy nem csak a 

képkészítés  folyamatát  digitalizálták:  a  műszerek  állótengelyének  függőlegessé  tétele,  a 

függőlegesség folyamatos fenntartása, a mérések elvégzése, a műszer új azimutba állítása, a 

mérések feldolgozása mind teljesen automatikusan, a terepen történik.

5.2 Az egyszerűsített zenitkamera-rendszer

5.2.1 A műszer

Az általunk kidolgozott rendszer alapját egy hagyományos Zeiss THEO 010 B típusú 

teodolit  alkotja  (18. ábra).  A  műszert  két  szempont  alapján  választottuk  ki.  Egyrészt 

rendelkezik egy olyan feltéttel,  amely alkalmas további rátétberendezések (pl. elektronikus 

távmérő) felhelyezésére. Erre a feltétre szereltük rá a később bemutatott kamerát. A másik 

szempont  az  volt,  hogy  a  műszer  magassági  körének  leolvasóindexe  kompenzátoros,  így 

lehetséges az állótengely libellával való függőlegessé tétele után a maradék ferdeség kimérése 

(ezt az elvégzett tesztmérések során még nem tettük meg).

18. ábra. Az egyszerűsített zenitkamera

A rendszer másik lényeges eleme a fényképezőgép. Ismét csak a már rendelkezésünkre 

álló  kamerák  közül  válogatva,  választásunk  egy  Canon  EOS 350D  típusú  tükörreflexes 

fényképezőgépre esett. Ennek érzékelője 3474×2314 pixel nyers felbontású, 22,2×14,8 mm 

méretű.  Objektívjének  gyújtótávolsága  55 mm,  az  elülső  lencse  szabad  átmérője  37 mm. 

Maximális  érzékenysége  az  ISO 1600-as  érzékenységgel  egyenértékű.  A  kamera  2006 
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májusában a BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszéken gyors kalibráláson esett át, 

ez alapján a lencserendszer radiális elrajzolásáról már volt előzetes ismeretünk. Méréskor a 

maximális  elérhető  felbontást,  ISO 1600-as  érzékenységet,  maximális  blendeméretet  és 

10 másodperces  expozíciós  időt  alkalmazunk,  és  a  gépet  tömörítésmentes  („raw”,  azaz 

„nyers” képek) üzemmódban használjuk.

A  fényképezőgép  elhelyezésekor  törekedni  kell  arra,  hogy  az  objektív  tengelye 

függőleges állótengely mellett lehetőleg minél pontosabban a zenit felé mutasson. Ugyancsak 

törekedni kell arra, hogy az állótengely és az objektív tengelyének külpontossága minimális 

legyen. Mivel a fényképezőgépet a műszerre mérés előtt a terepen szereljük fel, és azt minden 

mérés után leszereljük róla, bizonyos fokú irányeltérés és külpontosság kiküszöbölhetetlen. A 

későbbiekben  látni  fogjuk,  hogy  a  feldolgozás  során  az  irányeltérések  kiesnek.  A 

külpontossággal  kapcsolatban  megemlítjük,  hogy  ~1 cm  külpontosság  északi  vagy  keleti 

irányban  a  szélesség  és  hosszúság  értékében  ~0,0001˝  hibát  okoz,  amely  ráadásul  a 

feldolgozás során nagyrészt kiesik.

5.2.2 Vezérlés és időszinkron

A  mérőrendszer  vezérlését  egy  kisméretű  hordozható  számítógép  látta  el,  amivel 

kapcsolatban néhány gyakorlati  probléma merült  fel.  Néhány évvel  ezelőtt  még majdnem 

minden,  kereskedelmi  forgalomban  kapható  hordozható  számítógép  rendelkezett  soros  és 

párhuzamos  porttal.  A manapság  kapható  modellek  nagy  részén  azonban  már  csak  USB 

csatlakozó található, és néhány modellen (mint a mi esetünkben is) már PCMCIA bővítési 

lehetőség  sincsen.  A felhasználók  nagy  részének  ez  nem okoz  gondot,  azonban  az  USB 

összeköttetés,  kialakításából  adódóan,  nem  alkalmas  nagy  pontosságú  időzített  jelek 

átvitelére, ami a hagyományos soros és párhuzamos portok esetén még lehetséges volt. Ez a 

probléma a mi esetünkben két helyen is jelentkezik.

Egyrészt  az  időszinkron  kérdésében:  GPS  vevővel  elvileg  lehetséges  a  számítógép 

rendszerórájának összehangolása a GPS idővel (GPST),  és ezen keresztül az UTC-vel.  Az 

időszinkront egy Garmin márkájú navigációs GPS vevővel szándékoztunk megoldani. Ez már 

önmagában  felvetett  egy  problémát:  az  újabb  Garmin  vevők  már  nem kommunikálnak  a 

számítógéppel szabványos NMEA üzenetekkel, csak a saját gyári protokolljukat „beszélik”. A 

rendszer  órájának  szinkronizációját  végző  NTPD  programhoz  (Network  Time  Protocol 

Daemon, lásd (NTPD 2012)) fellelhető olyan meghajtóprogram, amely szintén „beszéli” ezt a 

protokollt. A másik probléma az USB adatátvitel késleltetése miatti időszinkronizációs hiba 
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meghatározása  volt.  Végül  több  napon  át  tartó  tesztméréssel,  a  méréseket  1  órás 

időintervallumokban feldolgozva határoztuk meg ezt a késleltetést, amelynek értéke 0,480 sec 

lett, szórása pedig ±0,009 sec (ilyen pontosan tudjuk tehát számítógépünk óráját az UTC-hez 

igazítani 1 óra hosszú mérés esetén).

A  másik  hely,  ahol  az  USB  adatátvitel  (és  a  fényképezőgép  elektronikájának) 

bizonytalansága jelentkezik, a fényképezőgép expozíciójának vezérlése. Magát a vezérlést a 

libgphoto2  függvénykönyvtár  (GPhoto2 2012)  segítségével  végeztük.  Tesztmérésekkel  (a 

számítógép kijelzőjén megjelenített pontos időjelzés ismételt fényképezésével) arra jutottunk, 

hogy ennek a késleltetésnek az értéke 2,194 sec, amelyet ±0,181 sec szórással határoztunk 

meg.

5.2.3 A mérés menete

A műszer felállítása és az egyes komponensek (fényképezőgép, GPS vevő, számítógép) 

összekapcsolása után a teodolit állótengelyének maradék ferdeségét ki kell mérni, és az ebből 

származó korrekció alkalmazása végett a műszert le kell tájékozni. Amennyiben a pontossági 

igények ezt megengedik, a tájékozást elegendő tájoló segítségével a mágneses északi irányra 

elvégezni.

Ezután a műszert tetszőleges számú (minimum 4), egyenletes eloszlású azimutba kell 

állítani (pl. 4 azimut esetén egymással közel 90˚-ot bezárva), és mindegyik azimutban egy-

egy fényképet kell készíteni. Megjegyezzük, hogy a feldolgozás további menete miatt nem 

szükséges,  hogy  a  képek  készítési  azimutjai  tökéletesen  azonos  szögeket  zárjanak  be 

egymással, elegendő, ha az azimutok eloszlása a kör mentén nagyjából egyenletes.

A képeknek a rendszeróra szerinti elkészítési időpontját minden esetben eltároljuk. A 

mérés teljes időtartama alatt 16 másodpercenként (ez az NTPD által megengedett minimális 

érték) rögzítjük a számítógép rendszeridejét és a GPS vevőből származó UTC időjelet, hogy 

később a képek elkészítési idejét át tudjuk számítani rendszeridőből UTC-be.

Amennyiben a csillagászati refrakció hatását figyelembe szeretnénk venni, ajánlatos a 

mérés helyén hőmérséklet, páratartalom, és légnyomás értékeket mérni.

5.2.4 Tesztmérések

A rendszerrel ezidáig két tesztmérést végeztünk. Az elsőre 2008. október 24-én került 

sor  Budapesten,  a  Gellért-hegyen.  A másodikra  2009.  június  4-én  a  BME balatonkenesei 

mérőtelepén, a „B” épület tetején. Az első tesztmérés idején a rendszer még nem állt teljesen 
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készen, így a mérést vezérlő számítógép órájának UTC-hez szinkronizálását nem GPS-szel, 

hanem  interneten  keresztül  végeztük  a  mérést  megelőzően.  A  mérésekről  és  egy  nem 

evolúciós algoritmus elvén működő feldolgozásról lásd (Ress 2008).

A továbbiakban  a  budapesti  tesztmérések  általam kifejlesztett,  evolúciós  algoritmus 

elvén történő feldolgozását mutatom be.

5.3 Zenitkamera mérések kiértékelése evolúciós algoritmussal

5.3.1 A képek készítési idejének korrekciója

Az első elvégzendő feladat a képek elkészítési időpontjának korrekciója.

A második tesztmérés során rendelkezésemre álltak az NTPD naplóállományai, amik a 

mérés  időtartama  alatt  megadják  a  rendszeridő  és  az  UTC  eltéréseit.  Mivel  az  előzetes 

vizsgálatok alapján a rendszeróra driftje az UTC-hez képest igen jó közelítéssel lineáris (a 

drift oka az óra alapfrekvenciájának hibája), ezért az észlelt (és a GPS vevő és a rendszer 

közötti  adatátvitelhez  szükséges  0,480 másodperccel  korrigált)  rendszeridő-UTC  idősorra 

lineáris trendet illesztettem, majd az így kapott  értékekkel korrigáltam a képek elkészítési 

időpontját.

Az első tesztmérés során, mint azt az előző pontban említettem, még nem GPS vevővel 

történt  az  időszinkronizáció,  így  feltételeztem,  hogy  az  internetes  szinkronizálás  után  a 

rendszeróra UTC időt mutat.

Az  így  kapott  fényképezési  időpontokat  tovább  korrigáltam a  rendszer  által  kiadott 

utasítás és a fényképezőgép tényleges expozíciója közötti idővel (2,194 sec), valamint a fél 

záridővel (5,000 sec). Ekkor az egyes képek időbélyege pontosan a fényképezési idő közepére 

vonatkozik.

5.3.2 Fényforrások azonosítása a képeken

A csillagok képe (a hosszú expozíciós időtartam miatt) ~5 pixel hosszú, és (fényességtől 

függően)  2-4  pixel  széles  sávként  jelentkezik  (19. ábra).  Ez  a  kiértékelés  szempontjából 

bizonyos  szempontból  előnyt  jelent  (könnyebb  megkülönböztetni  a  csillagok  képét  az 

érzékelő  zajától,  amely  ISO 1600-as  érzékenységnél  már  igen  jelentős,  valamint  hibás 

pixelektől, stb.), bizonyos szempontból viszont hátrány (pontszerű leképződés esetén a csillag 

képének  súlypontja  egyértelműbben  kiértékelhető  lenne).  A  feldolgozás  során  a  nyers 

formátumban  elmentett  kép  zöld  komponensét  használtam fel.  Ennek  két  oka  volt:  (1)  a 
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három csatorna közül a zöld mutatta a legalacsonyabb zajszintet, és (2) az érzékelő GRGB 

(„Bayer”)  elrendezéséből  következően  a  zöld  csatorna  felbontása  nagyobb  a  másik  két 

csatornáénál (a kamera a színkomponensek interpolációjával állítja elő az egyes képpontokra 

a három színösszetevőt).

19. ábra. Egy elkészült kép részlete (inverz színekkel), és annak további nagyítása

20. ábra. A kép részlete egy fényforrás körül, küszöbölés előtt (balra) és után (jobbra). Az X a  
fényforrás súlypontját jelöli.

A képek  betöltése  után  a  30-nál  kisebb intenzitású  képpontok  (az  intenzitást  0-255 

skálán mérjük) intenzitását nulláztam (küszöbölés), a kép zajának csökkentése végett. Ezután 

a  fényforrások  azonosítása  a  képeken  a  következőképpen  történik:  egy  terület  a  képen 

fényforrásnak minősül, ha

4. legnagyobb intenzitású képpontjának intenzitásértéke legalább 40, és

5. legnagyobb intenzitású pontja a legközelebbi, már beazonosított fényforrástól legalább 

24 pixel távolságra van, és

6. legnagyobb intenzitású pontja körüli 16×16 pixeles területre eső képpontok átlagos 

intenzitása legalább 4.

A feltételnek megfelelő területek legnagyobb intenzitású pontja körüli 16×16 pixeles 

terület súlypontja adja a fényforrások képkoordinátáját (20. ábra). A feltételek számértékeit 

tapasztalati úton állapítottam meg.
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5.3.3 Fényforrások és csillagok összepárosítása

A következő  lépés  az  azonosított  fényforrások  és  az  azoknak  megfelelő  csillagok 

összepárosítása. A feladat nehézségét az adja, hogy a csillagkatalógus és a képek tartalma nem 

teljesen egyezik: néhány, a katalógusban szereplő csillag nem jelenik meg a képeken (például 

felhők vagy más akadályok miatt), míg néhány, a képen szereplő fényforrás nem szerepel a 

katalógusban (például  mert  nem érik  el  a  megfelelő  fényességkorlátot,  vagy mert  nem is 

csillagok, hanem más fényes objektumok, esetleg szenzorhibák). 

Első lépésként a centrális vetítés egyenletei segítségével előállítottam az égbolt előzetes 

képét.  A kép  előállítása  során  a  következő  paraméterekre  vonatkozó  előzetes  értékeket 

használtam fel.

21. ábra. Az előzetes kép előállítása. (a; b) a kép koordináta-rendszere, (u; v; w) a vetítési  
középponthoz (O) kötött koordináta-rendszer. A vetítési középpont és a képsík távolsága a  
kameraállandó (c). 

• A kamera vetítési középpontjának helyzete a fénykép készítésekor. A napi parallaxis 

figyelmen kívül hagyása elhanyagolható hibát okoz az eredmény szempontjából, így a 

kamerát képzeletben a Föld tömegközéppontjába helyeztem.

• A kamera  tengelyének iránya a  fénykép készítésekor  (φ0,  λ0).  Az előzetes  irányt  a 

képek készítése alatt  navigációs GPS vevővel rögzített  pozíció adja meg. Mivel itt 

csak előzetes értékre van szükség, elhanyagoltam a navigációs GPS pontatlanságát, a 

függővonal-elhajlást,  valamint  a  teodolit  állótengelye és  a  kamera tengelye  közötti 

igazítatlanság szögét.

• A kamera tengely körüli elfordulása a kép készítésekor (a kép készítésének azimutja). 

Ezt zérusnak vettem fel. Valódi értéke ettől jelentősen eltérhet (0 és 2π között).
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• A kamera belső tájékozási adatai. Ez alatt most a vetítési centrum koordinátáit értjük a 

képhez  (a  fényképezőgép  érzékelőjéhez)  kötött  (a;  b)  koordináta-rendszerben.  A 

három koordináta  közül  a  legfontosabb az  érzékelőre  merőleges  irányban mérhető 

távolság, azaz a c kameraállandó (ez megfelel a kamera fókusztávolságának végtelenre 

állított objektív mellett). Ennek értéke előzetes kalibráció alapján ismert (8360 pixel). 

A  másik  két  koordinátát  a  képfőpont  koordinátáinak  nevezzük  (aH, bH),  ezeket 

zérusnak vettem.

A  csillagok  égi  egyenlítői  koordinátáit  (α rektaszcenzió  és  δ deklináció)  egy 

számítógépes  katalógusprogrammal,  az  XEphem-mel  (XEphem  2012)  határoztam  meg 

(tudományos  pontosságú  nyílt  forrású  csillagászati  katalógusprogram  UNIX-szerű 

rendszerekre).  A katalógusadatok  a  SKY2000  Master  Catalog  4-es  verziójából  a  6,5  és 

erősebb magnitúdójú csillagok adatai. A csillagok katalógusadatai baricentrikus rendszerben 

adottak  (International  Celestial  Reference  System,  ICRS)  a  J2000,0  epochára.  Ezek 

átszámítása  a  fényképezés  pillanatában  égi  egyenlítői  rendszerbe  különböző  korrekciókat 

igényel. A csillagok sajátmozgása, az éves parallaxis, az éves aberráció, a nutáció (IAU 1980 

modell) és a precesszió (Astronomical Almanac 1989 képletek) hatását a szoftver figyelembe 

veszi.

A fentebb  említett  előzetes  paraméterek  és  a  csillagok  égi  egyenlítői  koordinátái 

ismeretében előállítottam tehát az égbolt előzetes képét (21. ábra).

A számítás  során  először  az  Xephem-mel  átszámítottam  a  kamera  tengely  előzetes 

irányát égi egyenlítői rendszerbe (φ0,  λ0 → α0, δ0). Ez megadta a vetítési centrumhoz kötött 

koordináta-rendszer  w tengelyének irányát. A u és  v tengelyek pillanatnyi iránya a kamera 

függőleges  tengely  körüli  elforgatásától  függ,  amit,  mint  korábban  említettem,  zérusnak 

tételeztem fel.

A következő lépésben kiszámoltam a  csillagokra  mutató  (αi, δi)  irányok derékszögű 

összetevőit (ei):

e i = [
cos (δi)⋅cos (α i)

cos (δi)⋅sin (αi)

sin(δ i)
]  , (10)

és ezeket beforgattam a vetítési centrumhoz kötött koordináta-rendszerbe (ui, vi, wi):
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[
u i

v i

wi
] = RY (

π
2
−δ0)⋅RZ (α0 )⋅e i  . (11)

Itt RY() és RZ() 3×3-as forgatási mátrixok az égi egyenlítői rendszer Y illetve Z tengelyei 

körül. A szögek magyarázatát lásd 23. ábra.

Az előzőekben említett  aH=0,  bH=0 egyszerűsítéssel  (azaz a kamera belső tájékozási 

adatai közül csak a kameraállandót (c) tekintve nem-zérusnak),  a csillagok képkoordinátái 

egyszerű arányosságból számíthatók:

a i = −
u i

wi

⋅c ; b i = −
vi

wi

⋅c  . (12)

Ezután  az  előzetes  kép  alapján  egy  transzformált  képet  állítottam elő  egy  egyszerű 

háromparaméteres merevtest-szerű transzformációval (2 eltolás, 1 elforgatás):

[aTi

bTi ] = R(α)⋅[ai

bi]+[
a0

b0]  . (13)

A képletben  ai és  bi az eredeti képkoordináták,  aTi és  bTi a transzformált koordináták, 

R() 2×2-es  forgatási  mátrix,  α a  forgatási  szög,  a0 és  b0 pedig  az  eltolások.  A feladat  a 

csillagok  és  a  fényforrások  összepárosítása  érdekében  olyan  transzformációs  paraméterek 

megtalálása, amik a kiértékelt fényforrások és az előzetes kép között a legjobb egyezést adják.

Legyen a minimalizálandó célfüggvény az alábbi:  adott  transzformációs paraméterek 

mellett számítsuk ki minden transzformált előzetes csillag távolságát minden fényforrástól. 

Ekkor egy távolságmátrixot kapunk. A célfüggvény értéke az öt legjobban egyező csillag és 

fényforrás távolságának négyzetösszege. A célfüggvényt a DE algoritmussal minimalizáltam 

(22. ábra).

Mivel, mint azt az előzőekben említettem, a kép tartalma és a csillagkatalógus tartalma 

között nem teljes az átfedés, a célfüggvényben nem használhattam fel az összes fényforrást. 

Túl kevés fényforrás figyelembevétele viszont hamis egyezéseket mutatott volna a kép és az 

előzetes  kép  között.  Tapasztalataim  szerint  az  öt  legjobban  egyező  fényforrás 

figyelembevétele megfelelő sebességű konvergenciát eredményezett, de elég volt ahhoz, hogy 

a hamis egyezéseket elkerülje.
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A transzformációs paraméterek kiszámítása után a 10 pixel távolságnál jobb egyezést 

mutató fényforrásokat és csillagokat azonosnak tekintettem.

22. ábra. Balra fent: fényforrások a képen, jobbra fent: az előzetes kép, lent: a legjobb 
illeszkedés a fényforrások és az előzetes kép között

5.3.4 A kameratengely irányának megállapítása

Miután  minden  képen  megtörtént  a  fényforrások  beazonosítása  és  a  csillagok 

fényforrásokhoz rendelése, minden képre kiszámítottam a kameratengely pillanatnyi irányát. 

Ismét  a  centrális  vetítés  egyenleteit  használtam  fel,  de  ezúttal  ismeretlennek  tekintem  a 

kameratengely  pontos  irányát  és  a  kameraállandó  pontos  értékét  (az  aH és  bH képfőpont 

koordinátákat  továbbra  is  zérusnak  tekintettem).  A kamera  irányát  három  Euler-szöggel 

fejeztem  ki  (Φ,  Ω és  Κ),  amik  az  égi  egyenlítői  koordináta  rendszer  tengelyei  körüli 

forgatásokat  jelölik  (Z-Y-Z  sorrendben).  A  három  forgatási  szögből  kettő  közvetlen 

kapcsolatban áll  a  kameratengely rektaszcenziójával  és deklinációjával,  míg a  harmadik a 

kameratengely  körüli  elfordulást  fejezi  ki,  azaz  a  kép  készítésének  azimutjával  van 

összefüggésben (23. ábra).
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Φ = α Ω = π/2-δ Κ = -Α

23. ábra. A vetítési centrumhoz kötött koordináta-rendszer (u, v, w) elforgatása Euler-
szögekkel (Φ, Ω, Κ) az égi egyenlítői rendszer tengelyei (X, Y, Z) körül, és az Euler-szögek  
összefüggése a kameratengely (w iránya) égi egyenlítői koordinátáival (α, δ) és a kép 
készítésének azimutjával (Α).

A célfüggvény  kiértékelése  során  a  11.  egyenlethez  hasonlóan  transzformáltam  a 

csillagokra mutató egységvektorokat a vetítési középponthoz kötött koordináta-rendszerbe, de 

ezúttal a kamera tengelye körüli elforgatást is figyelembe vettem:

[
u i

v i

wi
] = RZ(Κ)⋅RY (Ω)⋅RZ (Φ)⋅e i  . (14)

Ezután a  10.  egyenletnek megfelelően számíthatók a képkoordináták.  A célfüggvény 

értéke a  számított  képkoordináták és  az adott  csillagnak megfelelő fényforrás-koordináták 

közötti  távolságok  négyzetösszege.  Ennek  minimalizálását  ismét  a  DE  algoritmussal 

végeztem  (24. ábra).  Az  eredmények  a  kamera  pillanatnyi  elfordulási  szögei,  és  a 

kameraállandó pontosított  értéke.  A kameratengely irányát  a  képsíkra merőleges  irány égi 

egyenlítői rendszerbe való visszatranszformálásával kaptam meg:

e0 = RZ (−Φ)⋅RY (−Ω)⋅RZ(−Κ)⋅[
u=0
v=0
w=1]  . (15)

A fenti  összefüggésből  RZ(-Κ) elhagyható  (mivel  a  kameratengely  iránya  a  tengely 

körüli  elfordulás  mértékétől  független),  illetve  az  összefüggés  helyett  alkalmazhatók  a 

23. ábra összefüggései.
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24. ábra. A kép fényforrásai (zöld) és a csillagok számított képkoordinátái (piros) 1, 10, 20,  
30 és 100 iteráció után

5.3.5 Csillagászati pozíció számítása

Mint  azt  korábban  bemutattam,  a  csillagászati  pozíció  nem  más,  mint  műszerünk 

állótengelyének iránya. Az állótengely és a kameratengely igazítatlansága miatt ez annak a 

kúpnak a  forgástengelyével  egyenértékű,  amit  a  kameratengely  súrol  miközben a  képeket 

készítettük. A következő lépés tehát a forgástengely irányának megállapítása.

Az  IERS  (International  Earth  Rotation  and  Reference  Systems  Service)  Bulletin  B 

adatokból  (IERS  2012)  interpolálhatók  az  UT1-UTC  eltérés,  valamint  az  xp és  yp 

póluskoordináták a képek készítésének pillanatára. A képek készítésének UT1 idejéből az AA 

5.5  (Astronomical  Almanac)  (Moshier  2012)  segédprogrammal  számítottam  ki  a  képek 

készítésekor  a  GAST (Greenwich Appareant  Sidereal  Time,  greenwichi  valódi  csillagidő) 

értékét.  Ezen  adatok  segítségével  az  egyes  képek  égi  egyenlítői  rendszerben  adott 
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tengelyirányait  átszámítottam földhöz kötött,  a  földdel  együtt  forgó koordináta-rendszerbe 

(Earth-centred-Earth-fixed, ECEF):

e0i , ECEF = RY (−x pi)⋅RX (− y pi)⋅RZ(GAST i)⋅e0i  . (16)

(Az  i-edik kép készítésekor a kameratengely iránya az égi egyenlítői rendszerben  e0i, 

ennek  megfelelője  az  ECEF  rendszerben  e0i,ECEF,  xpi és  ypi a  póluskoordináták  interpolált 

értékei, GASTi pedig a GAST interpolált értéke.)

A forgástengely  g irányvektorának  ismeretében  a  forgástengely  és  a  kameratengely 

közötti igazítatlanság szöge (θi) a két vektor skalárszorzatából számítható:

θi = arccos( e0i , ECEF⋅g

∣e0i , ECEF∣⋅∣g∣)  . (17)

A  cél  most  egy  olyan  forgástengely-irány  megkeresése,  ami  minimalizálja  az 

igazítatlansági szög varianciáját:

var(θi) =
∑ (θ−θi)

2

N−1
 (18)

N a képek száma.

A variancia  minimalizálását  a  DE  algoritmussal  oldottam  meg  (25. ábra).  Mivel  a 

forgástengely és a kameratengely által bezárt szög a forgástengely vektorának hosszára nézve 

invariáns,  az  algoritmust  úgy módosítottam,  hogy az  utód  előállításakor  a  vektor  hosszát 

mindig egységnyire normálja.

25. ábra. Kameratengelyek irányai (piros), az illesztett kúp egy metszete (lila), és a  
forgástengely iránya (kék) 1, 10, és 70 iteráció után

64.



5.3.6 A tesztmérés feldolgozásának eredménye

A budapesti tesztmérés feldolgozása a következő eredményeket adta.

• Csillagászati pozíció: Φ = 47,48385558°, Λ = 19,06484382°

• A forgáskúp nyílásszöge: 3394,34˝ (≈0,94°), a nyílásszög szórása: σ = ±3,24˝

• Csillagászati pozíció eltérése a valódi értéktől: ΔΦ = +1,92˝, ΔΛ = -43,05˝

Az egyes optikai tengelyek iránya földrajzi pozícióként értelmezve térképen látható a 

26. ábrán.

26. ábra. Kékkel az egyes optikai tengely irányok (földrajzi pozícióként értelmezve), zölddel a  
forgástengely iránya.

A helymeghatározás  abszolút  hibája  észak-déli  irányban +1,92˝,  ami  nagyságrendjét 

tekintve  megalapozottnak  mutatja  a  forgástengely  meghatározásának  pontosságát  jellemző 

±3,24˝-es  szórást.  Jelen  kiépítésében  ez  valószínűleg  jellemzi  a  rendszer  összetevőitől 

elvárható legjobb pontosságot is. A kelet-nyugati irányban tapasztalt -43,05˝-es eltérést okát 

tekintve műszer felállítási hiba vagy időmérési hiba (ekkora hiba a földrajzi hosszúságban 

~2,87 sec időmérési hibának felel meg) tűnik valószínűnek. Mindkét esetben a rendszer vagy 

a méréstechnika továbbfejlesztése szükséges. 

5.4 Összefoglalás

Az  MTA-BME-FGG  és  a  BME  ÁFGT  munkatársai  2008-ban  egy  gazdaságosan 

megvalósítható (kiskereskedelemben kapható alkatrészekből felépülő) zenitkamera-rendszer 
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fejlesztésébe  kezdtek.  A  műszer  lényege  egy  függőlegesen  felfelé  néző  digitális 

fényképezőgép, amit egy teodolit alhidádéjára rögzítettünk.

A mérés  alapelve  szerint  égi  egyenlítői  koordináta-rendszerben  ismert  koordinátájú 

csillagokat lefényképezve, a fénykép készítésének iránya meghatározható az égi egyenlítői 

rendszerben. A mérést különböző azimutokban elvégezve, és a földforgási paramétereket és a 

fényképek expozíciós időpontját is figyelembe véve, a fényképezési irányok feldolgozásával 

meghatározhatjuk  a  teodolit  állótengelyének  irányát  Földhöz  kötött,  azzal  együtt  forgó 

rendszerben,  ami  egyenértékű  az  álláspont  szintfelületi  földrajzi  szélességével  és 

hosszúságával.

A fentiekben bemutattam az általam kifejlesztett feldolgozószoftver algoritmusait, ami a 

megfelelő  bemenetek  (az  elkészült  fényképek  és  azok  készítési  időpontja,  a  rendszer 

időkalibrációs  adatai,  egy  csillagkatalógus-program  és  egy  almanach  program  kimenete, 

valamint  az  IERS-től  származó  földforgási  paraméterek)  alapján  a  képek  kiértékelését,  a 

képeken leképződő fényforrások és a csillagkatalógus adatainak összepárosítását, valamint a 

fényképek  készítési  irányának  és  az  álláspont  szintfelületi  földrajzi  koordinátáinak 

kiszámítását automatikusan elvégzi. Ehhez kapcsolódó tézisem a következő.

Evolúciós algoritmuson alapuló automatikus adatfeldolgozó rendszert dolgoztam  

ki az egyszerűsített zenitkamera-rendszer méréseinek feldolgozására. A bemutatott  

feldolgozórendszer  egyik  algoritmusa  a  két,  nem  átazonosított  pontpárokat  

tartalmazó  ponthalmaz  közötti  transzformáció  optimális  paramétereinek  

meghatározása.  Ez  az  eljárás  a  geodéziában  széleskörűen  alkalmazható  más  

feladatok megoldására is (pl. vektoros térképállományok közötti transzformáció  

meghatározására).

Kapcsolódó publikáció: (Laky 2010b)

A kiértékelt  tesztmérés  alapján  a  rendszertől  jelen  kiépítésében  elvárható  pontosság 

σ = ±3,24˝. Sajnos a véletlenszerű hibák mellett a szintfelületi hosszúság meghatározásában 

szabályos  hibaként  jelentkezik  a  mérést  vezérlő  számítógép  órahibája,  valamint  mindkét 

koordinátát terheli a teodolit állótengelyének ferdesége.

Terveim között  szerepel  a  rendszer  továbbfejlesztése a  minél  pontosabb időszinkron 
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elérése  céljából,  valamint  a  teodolit  helyett  szervomotoros,  számítógépről  vezérelhető 

mérőállomásra való áttérés. Ez utóbbi lehetővé tenné az új azimutba forgatások automatikus 

elvégzését,  ezáltal  csökkentené  a  mérés  idejét,  illetve  nagyobb  számú  fölösmérésre  adna 

lehetőséget. Ezen kívül, ha lehetséges a műszer kompenzátorának kiolvasása, az állótengely 

ferdesége számítással könnyen korrigálható lenne.
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6 Eötvös-inga csillapítási modelljeinek vizsgálata

6.1 Bevezetés

Az  Eötvös  Loránd  Geofizikai  Intézet  (ELGI)  munkatársait  2006-ban  kezdte  el 

foglalkoztatni az Eötvös-inga mérések közel ötven évnyi szünet utáni újbóli  beindítása.  A 

raktárból  előkerült,  szinte  azonnal  mérésre  alkalmas  E-54  típusú  műszerrel  (Szabó 1999) 

(Csapó 2006)  (27. ábra)  először  laboratóriumi  kísérleteket  folytattak.  Ezután  2007-ben  és 

2008-ban az MTA-BME Fizikai Geodézia és Geodinamikai Kutatócsoport, valamint a BME 

Általános  és  Felsőgeodézia  Tanszék  munkatársaival  közösen  a  Csepel-sziget  déli  részén 

található Makád külterületén végeztek próbaméréseket, graviméteres mérésekkel kiegészítve 

(Csapó et al. 2009).

Az ebben a fejezetben bemutatott vizsgálatok a 2006-ban elkezdett, az E-54 típusú inga 

működésének  és  fizikai  paramétereinek  jobb  megértésére,  és  az  esetleges  korszerűsítési 

lehetőségek kidolgozására és megvalósítására irányuló kutatások részét képezik.

6.2  Automatikus adatrögzítés E-54 típusú ingával

Az E-54 típusú Eötvös-inga eredendően képes emberi beavatkozás nélküli rögzítésre. 

Ez  hagyományosan  fényképészeti  technológiával  történt.  Az  inga  felső  részére,  a 

leolvasótávcső helyére helyezhető fotófeltét  tartalmaz egy tartókeretet  a fényérzékeny film 

számára,  valamint  egy  felhúzható  mechanikus  filmtovábbító  szerkezetet,  ami  egy  kép 

elkészülte után a filmet a következő pozícióba lépteti. A filmen leképződik a szögletes és a 

kerek leolvasóablak képe3, az aktuális észlelési azimut száma, és az ingaállomás száma (ez 

utóbbit  az  inga  felsőrészén  található  kis  takarólemez  elfordítása  után  tárcsákkal  lehet 

beállítani).

Az  észlelő  általi  vizuális  leolvasáshoz  képest  a  leolvasások  ilyen  módon  történő 

automatizálása nem csak munkát spórol meg, de a mérések minőségét is javítja: az észlelő 

testtömege  az  inga  érzékenysége  miatt  a  leolvasások  értékét  közvetlenül  befolyásolja, 

valamint terepi körülmények között az inga megközelítésekor a talaj rezgésbe jöhet, ami a 

leolvasások megtételének pontosságát jelentősen rontja.

3 Az E-54-es műszer két párhuzamos, egymással ellentétes irányú ingát tartalmaz. Vizuális észlelés esetén a 
műszer  tetején  egymás  mellett  elhelyezett  két  leolvasómikroszkópon  történik  a  leolvasás.  A nehezebb 
összekeverhetőség végett a két mikroszkópba az okulár mögé egy-egy takarólemezt helyeztek el, az egyiken 
kerek szélű, a másikon téglalap alakú kivágással (lásd 35. ábra).
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27. ábra. E-54 típusú Eötvös-inga az ELGI Mátyás-barlangi obszervatóriumában

A fényképészeti  megoldás helyett  kézenfekvőnek tűnt  egy elektronikus  érzékelőn és 

számítógépes  feldolgozáson  alapuló  megoldás  kifejlesztése  (a  fényképészeti  megoldáshoz 

szükséges  speciális  méretű  fényérzékeny alapanyag beszerzése  ma már  nem biztosítható). 

Célunk volt továbbá, hogy ne csak a csillapodási leolvasást rögzítsük, hanem tanulmányozzuk 

magát a csillapodási görbét is.

6.2.1 A leolvasóberendezés felépítése

A következőkben bemutatom a fény útját az E-54 típusú ingában (28. ábra). Ez a később 

bemutatott  digitális  kamerával  működő  leolvasóberendezés  működésének  megértéséhez 

szükséges.

A leolvasáshoz  szükséges  fényt  az  „A”  jelű  fényforrás  biztosítja,  ami  az  eredeti 

kialakítás szerint egy speciális foglalatú, hagyományos izzó. A fényt a „B” jelű prizma vetíti 

lefelé, majd áthalad a „C” jelű skálán. Ez egy átlátszó üveglap, amin a skála gravírozással van 

kialakítva. Ezután a fény egy védőcsőben terjed tovább lefelé. Az ingakar közelében eléri a 

„D” jelű prizmát. Innen az ingakarra rögzített „E” jelű tükör felé halad tovább, eközben egy 

üvegablakon  keresztül  átlépi  az  inga  legbelső  hővédő  burkolatát.  Az  ingakarhoz  rögzített 

tükörről az „F” jelű, fixen a hővédő burkolat belső felére rögzített tükörre verődik tovább. 

Innen visszaverődve ismét az „E” jelű tükörre, majd a „D” jelű prizmára jut.  Ezen három 

szerkezeti elem elhelyezkedését a könnyebb érthetőség végett egy kiegészítő felülnézeti ábrán 
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is  szemléltetem  (28. ábra,  kiegészítő ábra).  Az  „E”  jelű  tükör  (az  ingakar  elfordulásától 

függően)  nem  egészen  45˚-os  szöget  zár  be  a  „D”  prizmával  és  az  „F”  tükörrel,  így  a 

fénysugár vízszintes értelemben eltolódva jut ismét a „D” prizmára. Ezután a fény egy külön 

védőcsőben halad felfelé, ami felülről egy porvédő üveglappal van lezárva. Áthalad a „G” jelű 

lencserendszeren, majd bejut a „H” jelű leolvasó feltétbe. Az egész feltét (az ábrán szaggatott 

vonallal egybefoglalt rész) eltávolítható az inga tetejéről, a helyére szállítás során védőkupak 

kerül, fotográfiai észlelés során pedig ide kerül a fotófeltét. Az „I” jelű prizma a fénysugarat 

vízszintes irányba téríti el (illetve az egyik inga esetén egy bonyolultabb prizmában a fejjel 

lefele fordított kép megfordul), majd a  „J” okuláron áthaladva az észlelő szemébe jut („K”).

28. ábra. A fény útja az ingán belül. A jelölések magyarázatát lásd a szövegben. (A bonyolult  
térbeli összefüggések miatt a fény útjának ábrán való szemléltetése nem lehet teljesen  
szemléletes.) Kiegészítő ábra: a fény útja az ingakar közelében, felülről nézve

A digitalizálás kifejlesztése során el kellett döntenünk, hogy az érzékelőt a „G” pont 

után helyezzük el (azaz az eredeti fotófeltét helyére), vagy a „J” pont után (azaz az okulár 

után).  Az  első  kísérleti  változatokban  az  első  megoldás  tűnt  megfelelőnek,  ám  később 

technológiai okokból kénytelenek voltunk a második változat szerint eljárni.
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6.2.2 Leolvasások digitalizálása

6.2.2.1 Első kísérleti változat

Az első  kísérleti  észleléseket  2007.  október  16-án  végeztük  az  ELGI  Mátyás-hegyi 

laboratóriumában. Ekkor egy Tekram 704208 típusú webkamera érzékelőjét használtuk, ami a 

leolvasóablak képét kb. 80%-ban lefedte. A kamera burkolatát és az optikát eltávolítottuk, és 

az érzékelőt  közvetlenül  oda helyeztük,  ahová hagyományos esetben a  fényérzékeny film 

kerülne  (a  „G”  pont  után).  A  módszer  előnye,  hogy  így  nagyon  jó  felbontású  képet 

készíthetünk, hiszen a teljes érzékelő területét lefedi a leolvasóablak rávetített képe, valamint 

hogy nem szembesülünk semmiféle  optikai problémával,  hiszen a  rendszer eleve úgy van 

kialakítva, hogy a képet az érzékelő síkjára fókuszálja. Hátránya, hogy mivel az érzékelő egy 

viszonylag nagy (néhány cm²) nyomtatott áramköri lapra van felszerelve, egyszerre csak az 

egyik ablak képét lehet rögzíteni, hiszen az áramköri lap kitakarja a másik ablakot, így arra 

másik érzékelő nem helyezhető.

Az érzékelő a rögzítést  végző laptophoz USB porton csatlakozott.  A laptopon Linux 

operációs rendszer futott, a kamerát az spca5xx driver kezelte. A rögzítésre egy egyszerű C 

nyelvű  programot  írtunk  (a  kamerát  a  video4linux  API-n  keresztül  értük  el,  a  képek 

tömörítését  a  libjpeg  függvénykönyvtárral  végeztük).  A különálló  JPEG állományokból  a 

mencoder  programmal állítottunk elő folyamatos  mozgóképet.  Ezen első alkalommal még 

csak a technológia alkalmasságát teszteltük, idősor kiértékelés nem történt.

Az  ezt  követő,  már  kiértékelt  mérések  célja  az  inga  csillapodási  folyamatának 

megfigyelése volt (ehhez később más speciális célok is társultak). A mérések során végig a 

fent leírt rendszert használtuk.

Az első ilyen észlelést 2007. október 20-án végeztük. Az idősor kiértékelését követően 

megbizonyosodtunk  róla,  hogy  a  kerek  ingát  mindenképp  be  kell  szabályozni,  mert  a 

laboratóriumban uralkodó körülmények között a kar bizonyos azimutokban kiakad (29. ábra).

A következő mérésre 2007. október 26-án került sor. Ekkor az érzékelőt áthelyeztük a 

szögletes ablakra. Megállapítottuk, hogy itt is tapasztalhatóak visszaverődések a csillapodás 

során, de ezek már nem olyan veszélyesek mint a kerek ablak esetén, mivel itt az ingakar nem 

akad ki, azaz a visszaverődések a végső leolvasási értéket nem befolyásolták (30. ábra).
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29. ábra

30. ábra
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31. ábra

32. ábra
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33. ábra

34. ábra. Leolvasás digitalizálására szolgáló rendszer második változata
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35. ábra. Az E-54 ingához fejlesztett észlelőprogram. Balra fent: kezdőképernyő az aktuális  
mérés beállításaival, jobbra fent: rendszerbeállítások, lent: észlelés közben.

Ezután 2007. október 30-án végeztünk mérést. Ennek a mérésnek speciális célja volt az 

inga tömegérzékenységének kimutatása egy 7 kg tömegű gömb alakú próbatest segítségével. 

A méréseket két különböző azimutban végeztük. (31. ábra).

Az ezt követő kísérlet  2007. november 11-én volt.  Ez ismét egy tömegérzékenység-

vizsgálat volt, ám most egy, a gyakorlat szempontjából fontos speciális tömeghatás, az észlelő 

tömeghatásának vizsgálatát tűztük ki célul (32. ábra).

Ezután 2008. január 18-án ismét célzott  vizsgálatokat végeztünk,  ezúttal  a szögletes 

ablakhoz tartozó szál driftjének meghatározására (33. ábra).

6.2.2.2 Második kísérleti változat

A kísérleti  rendszer  alkalmazhatóságának elsődleges  korlátja  az volt,  hogy nem volt 

képes mindkét leolvasóablak képét rögzíteni. A második változatban az érzékelő átkerült az 
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okulár  elé  (34. ábra),  ahol  több  hely  áll  rendelkezésre,  és  így  lehetséges  két  kamera 

elhelyezése. A végleges rendszer kialakításához két Nortek Element One típusú webkamerát 

választottunk. Ennek legnagyobb előnye kis mérete és hosszúkás kialakítása. A két kamera 

számítógéphez csatlakozását  egy USB hub-on keresztül  oldottuk meg.  A kamerát  a  gspca 

driver kezeli. Ehhez a változathoz már végfelhasználói szinten kezelhető észlelőprogram is 

készült (35. ábra)

A leolvasások digitalizálásán kívül a második változatban felhasználtuk az ELGI által 

rendelkezésünkre bocsátott, léptetőmotorral ellátott alsórészt is. Ezzel lehetővé vált az inga 

forgatásának  számítógépről  történő vezérlése,  így  az  óramű 40 perces  észlelési  ciklusától 

eltérő ciklus is megvalósíthatóvá vált. A további technikai részletekről lásd (Laky 2009b).

6.2.3 A rögzített képek kiértékelése

Az  előzőekben  bemutatott  módon  rögzített  nagy  mennyiségű  kép  kiértékelése 

természetesen nem manuálisan történik. A következőkben ismertetem a GNU Octave nyelven 

megvalósított  képfeldolgozó  program  működését.  Célom  az  volt,  hogy  a  kiértékelés 

gyorsítása  érdekében  lehetőleg  elkerüljem  a  két  egymást  követő  képkocka  közötti  2D 

keresztkorrelációs függvény számítását. Az itt bemutatott változatban a vizsgált eltolását az X 

tengelyre  korlátoztam  (jobb-bal  irány),  és  a  képek  magassági  felbontását  jelentősen 

csökkentettem (7 sorra). Az eljárás:

 1. Előfeldolgozás (ha szükséges)

 1.1. Képek elforgatása

 1.2. Képek széléről az információt nem tartalmazó rész levágása

 1.3. A képekről az index eltávolítása (a helyén az intenzitásértékeket kitöltése spline 

interpolációval)

 2. Az első kép manuális kiértékelése

 2.1. Leolvasás meghatározása

 2.2. Méretarány-tényező  meghatározása  (egy  pixel  eltolás  hány  skálaegységnyi 

leolvasás-megváltozásnak felel meg)

 3. Referenciakép választása (ehhez képest lesz meghatározva a leolvasás megváltozása a 

következő képeken; a kiértékelés elején ez természetesen a legelső kép lesz)

 4. A következő képen a leolvasás megváltozásának meghatározása
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 4.1. Gyors keresési eljárás

 a) A referenciakép és a jelenlegi kép 7 azonos magas vízszintes sávra bontása

 b) A  sávok  átméretezése  1  pixel  magassá,  függőleges  értelemben  az 

intenzitásértékek átlagolásával

 c) A  jelenlegi  és  a  referenciakép  egymásnak  megfelelő  sávjainak  azonos 

átlagos intenzitásszintre hozása

 d) A  referenciakép  és  a  vizsgált  kép  intenzitásértékei  négyzetösszegének 

minimalizálásával  az  X  irányú  (jobb-bal)  eltolódás  meghatározása, 

mindegyik sávra külön-külön

 e) Az így meghatározott eltolás értékek szórásának vizsgálata. Ha ez nagyobb 

egy adott határértéknél, akkor a legjobban kivágó érték eltávolításra kerül. 

Ezt maximum háromszor ismételhető meg. Ha még mindig van kivágó érték, 

akkor  a  gyors  keresési  eljárás  helyett  a  pontos  keresési  eljárást  kell 

alkalmazni: ugrás a 4.2 pontra.

 f) Ha az előző pontbeli feltétel teljesül (a szórás nem lépi túl a határértéket, és 

három vagy kevesebb sávot kellett kizárni), akkor ugrás az 5. pontra

 4.2. Pontos keresési eljárás (csak ha a gyors nem járt eredménnyel): az eltolásérték 

kiszámítása  az  intenzitásértékek  négyzetösszegének  minimalizálásával,  a  kép 

teljes magasságára, sávokra bontás nélkül

 5. Az eltolás mértékének átszámítása pixelről skálaegységre a méretarány-tényezővel

 6. Ha  a  referenciaképhez  képest  a  leolvasás  megváltozása  elért  egy  bizonyos 

határértéket,  és/vagy  sorozatban  egy  adott  határértéknél  többször  kellett  a  pontos 

keresési  eljárást  alkalmazni,  akkor  a  legutóbb  kiértékelt  kép  kijelölése  úgy 

referenciaképnek

 7. Következő kép kiértékelése: ugrás a 4. pontra

A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a későbbiekben az Általános és Felsőgeodézia 

Tanszék  Auterbal  ingájával  rögzített  leolvasások  kiértékeléséhez  megvalósítottam  egy,  a 

szomszédos képkockák közötti  teljes 2D keresztkorreláció elvén működő változat is.  Ezen 

kívül  hosszú  ideig  tartó,  kis  skálamozgással  járó  mérések  kiértékelésére  kidolgoztam  a 
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skálaosztások követését megvalósító változat is.

6.3 Az inga csillapodási görbéjének vizsgálata

A következő vizsgálatok célja az inga mérési idejének lerövidítése. A gyakorlati terepi 

alkalmazást  nagyban  hátráltatja  a  mérés  időtartama:  az  E-54  inga  csillapodási  ideje 

azimutonként  40  perc4.  Az  észlelés  geodéziai  célú  mérések  esetén  5  azimutban  történik, 

ezután a drift meghatározása és a leolvasások ellenőrzése végett az első két azimutot ismételni 

kell. Az észlelés maga tehát majdnem 5 órát vesz igénybe egy ponton, ehhez hozzájön a terep 

előkészítésének (planírozás), az észlelőház és a műszer felállításának időtartama, valamint az 

észlelés  végén  a  műszer  és  az  észlelőház  szétszerelésének  időtartama  (Csapó 2006). 

Belátható,  hogy  normális  munkakörülmények  között  naponta  maximum  egy  ponton 

végezhetünk méréseket a műszerrel.

A később kifejlesztett E-60 típusú inga esetén a mérési idő csökkentését az inga fizikai 

paramétereinek megváltoztatásával érték el. Jelenleg sajnos nem áll rendelkezésünkre ilyen 

típusú működő műszer, így a lehetőségekhez igazodva célom az E-54-es inga mérési idejének 

csökkentése.  Az  alapfeltevés  szerint  az  inga  csillapodási  görbéjének  kezdeti  szakaszára 

valamilyen  fizikai  modellt  illesztve  az  ingakar  nyugalmi  helyzetéhez  tartozó  leolvasás 

meghatározható.

A továbbiakban  sorra  veszem  a  szóba  jöhető  modelleket,  és  tesztmérések  alapján 

értékelem alkalmazhatóságukat.

6.3.1 Alkalmazott csillapítási modellek

A harmonikus rezgőmozgást leíró differenciálegyenlet:

m⋅ẍ = −D⋅x  . (19)

Ebben az esetben m a rezgőmozgást végző test tömege, D a rugóállandó, x a pillanatnyi 

helyzet, ẍ  pedig a gyorsulás. Az ennek megfelelő, torziós inga mozgását leíró egyenlet:

I⋅θ̈ = −μ⋅θ  . (20)

Itt  I az  inga  tehetetlenségi  nyomatéka,  μ a  felfüggesztő  szál  torziós  állandója,  θ a 

pillanatnyi szöghelyzet, és θ̈  a szöggyorsulás. Az egyenlet általános formája:

4 A csillapodási idő az ELGI által használt „sárga” E-54-es műszer esetén 40 perc. Későbbi fejlesztés a „zöld”  
E-54-es műszer, amely esetén 20 perces csillapodási időt értek el, a pontosságot némileg csökkentve (Csapó,  
szóbeli közlés). Sajnos működőképes „zöld” műszerhez az ELGI munkatársainak jelenleg nincs hozzáférése.
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ẍ+k⋅x = 0  . (21)

A fenti egyenlet csillapítatlan, gerjesztésmentes rezgő vagy torziós mozgást ír le. Az 

ingakar  mozgásának  modellezésére  a  gerjesztésmentes  eset  alkalmas:  normális  esetben  a 

rendszer szabadlengést végez (az ingakar dezarretáláskori kezdeti helyzetéből eljut nyugalmi 

helyzetébe).  A korábban  említett  visszaverődések  pillanatnyi  gerjesztésként  hatnak,  de  a 

vizsgálatot  a  legutolsó  visszaverődés  utáni  pillanattól  kezdve  ismét  szabadlengést 

tapasztalunk.

Az ingakar csillapodásának leírására több lehetőséget vizsgáltam meg.

Viszkózus csillapítás: a csillapítás mértéke a pillanatnyi sebesség függvénye. Ebben az 

esetben a (21) egyenlet kiterjesztése:

ẍ+c⋅ẋ+k⋅x = 0  . (22)

Bevezetésre  került  a  c csillapítási  tényező.  A  differenciálegyenletet  megoldva 

exponenciálisan lecsengő harmonikus mozgást kapunk:

x = A⋅sin(ω⋅t−φ0)⋅e
−γ⋅t  . (23)

Itt  A a  mozgás  amplitúdója,  ω a  körfrekvencia,  φ0 a  kezdőfázis,  γ a  csillapítás 

időtényezője és t az idő.

Szerkezeti   csillapítás:   a csillapítás nagysága a kitéréssel arányos, de előjele a pillanatnyi 

sebesség előjelétől függ (Adhikari 2000):

ẍ+q⋅sgn ( ẋ)⋅∣x∣+k⋅x = 0  . (24)

(Ahol q a szerkezeti csillapítás együtthatója, az sgn pedig az előjel-függvény.)

Súrlódási  csillapítás (Coulomb-súrlódás):  a  csillapítás  mértéke  a  test  gyorsulásától, 

sebességétől és helyzetétől független; előjele a sebességtől függ (Adhikari 2000):

ẍ+r⋅sgn ( ẋ)+k⋅x = 0  . (25)

Itt  r a  súrlódás  mértéke.  Az  egyenletet  megoldva  lineárisan  lecsengő  harmonikus 

mozgást kapunk. Ennek megoldása többféleképpen felírható, például az alábbi formában:
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x = A⋅sin(ω⋅t−φ0)⋅{
(t e−t)

te

ha t<t e

0 ha t≥t e
}  . (26)

Ebben a felírási formában te a mozgás elhalásának időpontja.

Vegyes  csillapítási  modell: egyes  szerkezetekben  a  három,  előbb  említett  modell 

egyszerre érvényesülhet. Ebben az esetben a mozgást leíró differenciálegyenlet:

ẍ+c⋅ẋ+q⋅sgn ( ẋ)⋅∣x∣+r⋅sgn ( ẋ)+k⋅x = 0  . (27)

Általános csillapítási modell: a csillapítás iránya továbbra is a sebesség irányától függ, 

mértéke a sebesség tetszőleges u hatványával arányos (Adhikari 2000):

ẍ+s⋅sgn ( ẋ)⋅∣ẋ∣u+k⋅x = 0 . (28)

A modell  u=1 esetben megegyezik  a  viszkózus  csillapítás  modelljével,  u=0 esetben 

pedig a súrlódási csillapítás modelljével.

Frakcionális  csillapítási  modell: a  modell  a  mozgást  egy  frakcionális 

differenciálegyenlettel írja le (Blank 1996):

d α

dtα
(x− x(0)−t⋅ẋ (0))+λα⋅x (t) = 0  (1<α≤2) . (29)

A frakcionális (törtrendű) differenciál a differenciálási operátor kiterjesztése nem egész 

rendű  differenciálhányadosokra.  Az  α=1  eset  a  relaxációs  egyenlet  (oszcilláció  nélküli 

exponenciális  csökkenést  ír  le),  míg  az   α=2  eset  a  csillapítatlan  rezgőmozgás 

differenciálegyenletének felel  meg.  Az  1<α≤2  típusú  esetek  a  kétféle  mozgás  között 

„interpolálnak”,  tehát  ezek  a  csillapított  rezgőmozgás  esetei.  A (23)  egyenletnek  létezik 

általános megoldása az  1<α≤2  esetre:

x (t ) = x (0)⋅w0( t)+ ẋ(0)⋅w1(t)  ,

w0(t) = Eα ,1(−(λ⋅t)
α
) ,

w1(t) = ∫
0

t

w0(s )ds ,

Eα ,β( z ) = ∑
k=0

∞ zk

Γ(α⋅k+β)
.

(30)

80.



Eα,β(z)  a  Mittag-Leffler  függvény,  ami  esetünkben  az  exponenciális  függvény 

általánosítása. Az exponenciális függvény előáll az α=1, β=1 esetben:

E1,1(z ) = ∑
k=0

∞ z k

Γ(k+1)
= ∑

k=0

∞ z k

k !
= ez  . (31)

6.3.2 A csillapítási modellek illeszkedésének vizsgálata

A további vizsgálatok során a modelleket kiegészítettem a lengés középhelyzetével (az 

ingakar a lengéseket természetesen nem a 0,00 leolvasás körül végzi), illetve egy lineáris drift 

összetevővel. Illesztésre került ezen kívül az integrálás kezdeti értéke is ( x (0) , ẋ (0) ).

Dátum 2007.10.20 2007.10.26 2007.10.26 2007.10.26 2007.10.30 2008.01.18
Leolvasóablak kerek szögletes szögletes szögletes szögletes szögletes

Azimut IV. II. III. IV. II. I.
Illesztési hibák szórása

Általános modell 0,06 0,12 0,08 0,25 0,14 0,01
Viszkózus csillapítás 0,07 0,16 0,08 0,26 0,14 0,01
Szerkezeti csillapítás 0,51 0,57 1,24 1,42 1,50 0,20
Súrlódási csillapítás 5,83 8,55 3,91 17,92 – –
Vegyes modell 0,07 0,13 0,08 0,26 – –
Frakcionális modell 0,47 0,31 0,76 0,68 0,29 0,18

Maximális abszolút illesztési hibák
Általános modell 0,25 0,45 0,27 0,91 3,07 0,02
Viszkózus csillapítás 0,29 1,07 0,27 0,75 3,07 0,06
Szerkezeti csillapítás 1,23 1,47 4,32 3,19 5,62 0,57
Súrlódási csillapítás 18,14 39,68 26,31 41,84 – –
Vegyes modell 0,29 0,80 0,27 0,75 – –
Frakcionális modell 3,08 1,81 3,83 2,25 3,01 0,36

Illesztési hibák átlaga
Általános modell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Viszkózus csillapítás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szerkezeti csillapítás 0,17 0,20 -0,33 0,44 -0,20 0,07
Súrlódási csillapítás -2,02 0,22 -0,86 14,69 – –
Vegyes modell 0,00 0,00 0,00 0,00 – –
Frakcionális modell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01

Illesztési hibák RMS-e
Általános modell 0,06 0,12 0,08 0,25 0,14 0,01
Viszkózus csillapítás 0,07 0,16 0,08 0,26 0,14 0,01
Szerkezeti csillapítás 0,54 0,60 1,28 1,49 1,52 0,21
Súrlódási csillapítás 6,17 8,55 4,01 23,18 – –
Vegyes modell 0,07 0,13 0,08 0,26 – –
Frakcionális modell 0,47 0,31 0,76 0,68 0,29 0,18

7. táblázat. Különböző csillapítási modellek illeszkedési hibáinak statisztikái.
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A (19) – (22) egyenletekkel leírt csillapítási modelleket a lengés középhelyzetével (xm) 

és a drifttel (d) kiegészítve, az illesztést az alábbi egyenletekkel végeztem:

ẍ+c⋅( ẋ−d )+k⋅( x−x m−d⋅t) = 0  (viszkózus csillapítás), (32)

ẍ+q⋅sgn ( ẋ−d )⋅∣x−xm−d⋅t∣+k⋅( x−xm−d⋅t) = 0  (szerkezeti csillapítás), (33)

ẍ+r⋅sgn ( ẋ−d )+k⋅(x− xm−d⋅t ) = 0  (súrlódási csillapítás), (34)

ẍ+c⋅( ẋ−d )+q⋅sgn ( ẋ−d )⋅∣x−xm−d⋅t∣+r⋅sgn ( ẋ−d )+k⋅(x− xm−d⋅t) = 0
(vegyes csillapítási modell),

(35)

ẍ+s⋅sgn ( ẋ−d )⋅∣ẋ−d∣u+k⋅( x−xm−d⋅t) = 0 (általános csillapítási modell), (36)

x (t ) = x (0)⋅w0( t )+ ẋ(0)⋅w1(t)+ xm+d⋅t  (frakcionális csillapítási modell). (37)

A rendelkezésre  álló  idősorok  közül  hatot  vizsgáltam meg  a  különböző  csillapítási 

modellek  illeszkedése  szempontjából.  Az egyes  modellek  paramétereinek illesztését  a  DE 

algoritmussal végeztük. Az implementáció GNU Octave környezetben történt. Az időigényes 

számítási lépésekhez (differenciálegyenletek numerikus integrálása negyedrendű Runge-Kutta 

(RK4)  módszerrel)  C  nyelvű  MEX  függvényeket  készítettünk  a  végrehajtás  gyorsítása 

érdekében.

Megjegyzem,  hogy  mivel  a  viszkózus  és  a  súrlódási  csillapodási  modell 

differenciálegyenletének  létezik  analitikus  megoldása,  ezen  modellek  illesztése  egyszerű 

függvényillesztésként is megvalósítható lett volna. Célom volt azonban, hogy egy általános 

keretrendszert dolgozzak ki az egyes modellek vizsgálatára, ahol az implementáció nagy része 

közös az  egyes  modellillesztések  esetén,  és  csak  az  illesztendő differenciálegyenletet  kell 

cserélni  az  egyes  futtatások  alkalmával.  Így  ezen  modellek  illesztését  is  az  általánosabb 

módszerrel oldottam meg. Az analitikus megoldást egyedül a frakcionális csillapítási modell 

esetén használtam fel.

A vizsgálat  eredményét  (a  modellek  illesztési  hibáinak statisztikáit)  a  7. táblázatban 

foglaltam össze. A 36. ábra egy példát mutat az illesztés ellentmondásaira az 1. számú idősor 

(2007.10.20, kerek ablak IV. azimut) esetében. Az eredmények és az algoritmus futásának 

megfigyelése alapján a következő következtetéseket vonhatjuk le.
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36. ábra. Különböző csillapítási modellek illeszkedése az 1. sz. idősorra (2007.10.20, kerek  
ablak, IV. azimut)

• A legjobb eredményt a legtöbb esetben az általános csillapítási modell illesztése adta.

• Ehhez képest ugyanolyan, vagy csak kicsivel rosszabb eredményt adott a viszkózus 

csillapítási modell.

• A vártnak megfelelően a vegyes modell (ahol az illesztés konvergens, lásd később) 

legalább a viszkózus modell teljesítményét hozta.

• A szerkezeti csillapítási, súrlódási csillapítási és a frakcionális modell általánosságban 

nem modellezik jól az ingakar mozgását.

• A súrlódási  csillapítás  egyenletének  numerikus  integrálása  a  RK4 módszerrel  igen 

instabil.  A futási idő növekedésének árán lehetséges lett volna fejlettebb integrálási 

módszert  választani,  vagy  az  alkalmazott  eljárás  lépésközét  csökkenteni.  Miután  a 

kezdeti vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a súrlódási modell amúgy sem illik 

az ingakar mozgására, a további vizsgálatokból ezt a modellt mellőztem.

• Az előző pontban leírtak természetesen érintik  a súrlódási összetevőt  is  tartalmazó 

vegyes modellt  is.  Miután bebizonyosodott,  hogy a vegyes  modellben a viszkózus 

csillapítás a domináns összetevő, a további vizsgálatokból ezt a modellt is mellőztem.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. Átlag Szórás
Szórás

[%]

k 3,47E-05 3,26E-05 3,46E-05 3,29E-05 3,43E-05 3,58E-05 3,41E-05 1,21E-06 4%

s 0,008 0,007 0,008 0,008 0,008 0,010 0,008 0,001 12%

u 1,007 0,943 1,003 1,014 1,000 1,057 1,004 0,036 4%

drift
[div/perc]

0,061 0,048 0,044 0,029 0,001 0,018 0,034 0,022 65%

8. táblázat. Az általános modell illesztése során meghatározott paraméterek az egyes idősorok esetén,  
valamint azok átlagértékei és szórásai, és szórásai az átlagérték százalékában. A változók magyarázatát  
lásd (20) képlet.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Átlag Szórás
Szórás

[%]

k 3,47E-05 3,23E-05 3,46E-05 3,28E-05 3,43E-05 3,65E-05 3,42E-05 1,49E-06 4%

c 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,000 2%

drift
[div/perc]

0,054 0,063 0,045 0,029 0,000 0,019 0,035 0,024 68%

9. táblázat. A viszkózus modell illesztése során meghatározott paraméterek az egyes idősorok esetén,  
valamint azok átlagértékei és szórásai, és szórásai az átlagérték százalékában. A változók magyarázatát  
lásd (19) képlet. 

A  8.  és  9. táblázatban  összefoglaltam a  hat  idősorra  vonatkozóan  az  általános  és  a 

viszkózus  modell  illesztésével  meghatározott  paramétereket  (csak  azokat,  amik  elvileg  az 

idősoroktól  függetlenül  az  ingára  nézve  állandóak).  Mint  láthatjuk,  a  legnagyobb  szórást 

mindkét modell esetén a drift sebessége mutatja. Ebből arra következtettem, hogy a műszer 

driftje az előzetesen feltételezettnél sokkal összetettebb folyamat eredménye, és több külső 

körülménytől is függ.5

A továbbiakban e két modell alkalmazását vizsgálom meg a leolvasás előrejelzésére a 

kezdeti csillapodási görbe alapján.

6.3.3 A leolvasás előrejelzése

Célom tehát, hogy a kezdeti csillapodási görbe megfigyelése alapján előrejelezzem a 40 

perces csillapodási idő elteltével előálló leolvasást. Az általános és a viszkózus csillapodási 

5 A két legjelentősebb tényező a helyi mikroszeizmikus zaj és a legbelső hővédő csőben kialakuló függőleges 
hőmérsékleti gradiens (Csapó, szóbeli közlés). Ezek mérésére a kísérletek végzésekor technikailag nem volt 
lehetőség.

84.



modell illesztését ugyanúgy végeztem az idősorokra, mint az előző esetben, de ezúttal csak az 

idősor elejét vettem figyelembe. Ezután elvégeztem az integrálást az idősor teljes hosszára az 

illesztett paraméterek alapján, és megvizsgáltam az előrejelzett és a tényleges idősor eltérését.

37. ábra. Általános modell illesztési ellentmondásai az 1. idősor esetén, fokozatosan növekvő  
illesztési időtartamok mellett

A 37. és a 38. ábrán az illesztési ellentmondás látható az általános, illetve a viszkózus 

modell esetén, az 1. idősorra. Látható, hogy az idősor kezdetére történő illesztés esetén még 

igen nagyok az ellentmondások, de a ~1500 sec (25 perc) illesztési hossz elérése után mindkét 

modell esetén 1 skálaosztás alatt vannak a maradék eltérések az előrejelzett szakaszon is.

A hat  vizsgált  idősor  esetén  a  végső  tényleges  leolvasás  és  az  előrejelzett  végleges 

leolvasás eltérésének abszolút értéke látható a  39. ábrán, az illesztési  hossz függvényében. 

Vastagon ábrázoltuk az abszolút eltérések átlagát az illesztési hossz függvényében. Látható, 

hogy  az  1. idősorhoz  hasonlóan,  átlagosan  ~1500 sec  illesztési  hosszal  érjük  el  az 

1 skálaosztásos hibahatárt.
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38. ábra. Viszkózus modell illesztési ellentmondásai az 1. idősor esetén, fokozatosan növekvő  
illesztési időtartamok mellett

A  9. táblázat  alapján  látható,  hogy  rövid  illesztési  hosszak  esetén  igen  nagy  a 

bizonytalanság  az  inga  állandónak  tekintett  fizikai  paramétereinek  becslésében.  Ezt 

kiküszöbölendő,  ismét  megvizsgáltam  a  két  modell  illesztését  úgy,  hogy  ezeket  a 

paramétereket (általános modell esetén k,  s,  u, drift; viszkózus modell esetén k,  c, drift) a 8. 

illetve  9. táblázatban  felvett  átlagértékükön  rögzítettem,  és  csak  a  mérésenként  változó 

paramétereket (lengésközép, kezdeti értékek) tekintettem ismeretlennek. A 40. ábrán látható, 

hogy ez igen kedvezően befolyásolja az előrejelzést: gyakorlatilag ~800 sec (~13 perc) után 

mindkét modell esetén biztosítható az 1 skálaosztás alatti előrejelzési hiba. Ebbe a vizsgálatba 

független adatsorként (ami az állandónak tekintett paraméterek meghatározásában nem vett 

részt) bevontam egy újabb, 2009. február 4-én (szögletes ablak, I. azimut) rögzített idősort is.
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39. ábra. Az általános (balra) és a viszkózus (jobbra) modell csillapodási leolvasás-
előrejelzésének abszolút hibája az illesztési hossz függvényében. Piros vonallal jelölve az  
1 skálaosztás érték.

40. ábra. Az általános (balra) és a viszkózus (jobbra) modell csillapodási leolvasás-
előrejelzésének abszolút hibája az illesztési hossz függvényében, korlátozott parméterillesztés  
esetén. Piros vonallal jelölve az 1 skálaosztás érték. Figyelem: a 39. ábrához képest az y 
tengely méretaránya változott!

6.3.4 A leolvasás hibájának hatása a mérési eredményekre

A fentiekben  az  1 skálaosztás  hibahatár  elérését  tűztem  ki  célul.  A leolvasásokból 

kiszámolható nehézségi erőtér paraméterek hibája 1 skálaosztás hiba esetén (5 azimutos mérés 

esetén, a drift becslésének hibájából származó hatást elhanyagolva) a legrosszabb esetekben a 

következőképpen alakul.

• Uxz: ±1 skálaosztás leolvasási hiba által okozott maximális eltérés: ±5,96 E6

• Uyz: ±1 skálaosztás leolvasási hiba által okozott maximális eltérés: ±6,27 E

6 1 Eötvös = 10-9 1/s2
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• UΔ: ±1 skálaosztás leolvasási hiba által okozott maximális eltérés: ±16,66 E

• Uxy: ±1 skálaosztás leolvasási hiba által okozott maximális eltérés: ±7,86 E

A számításokat (Csapó 2006) képletei alapján, a kerek ablak műszerállandóival, minden 

eredményre  a  legnagyobb  hibát  adó  ±1 skálaosztás  leolvasás-megváltozás  kombinációval 

végeztem.

6.4 Összefoglalás

Az ELGI, az MTA-BME-FGG és a BME ÁFGT munkatársai 2006 óta folytatnak ismét 

Eötvös-inga  méréseket  Magyarországon.  A  2007-ben  és  2008-ban  Makádon  végzett 

tesztmérések műszere az E-54 típusú,  40 perces csillapodású inga.  Az inga leolvasásának 

digitalizálása céljából kamerákat szereltünk a leolvasóokulárok elé.  Az így rögzített  képek 

lehetőséget adnak az inga csillapodási görbéjének rögzítésére. A rendszer tesztelése egyelőre 

laboratóriumi körülmények között történt meg.

A csillapodási görbe ismeretében, megfelelő fizikai modellt választva, lehetőség nyílik a 

40  perces  leolvasás  meghatározására  (előrejelzésére)  a  görbe  kezdeti  szakasza  alapján. 

Vizsgálataim szerint az előrejelzés, bizonyos fizikai paramétereket előzetes kísérletek alapján 

ismertnek  tekintve,  átlagosan  ~800 másodperc  (~13 perc)  megfigyelés  után  1 skálaosztás 

abszolút eltérésen belüli becslést ad a leolvasásra. Ehhez kapcsolódó tézisem a következő.

Evolúciós  algoritmuson alapuló illesztési  eljárást dolgoztam ki  az  E-54 típusú  

Eötvös-inga  leolvasásának  meghatározására  a  csillapodási  görbe  kezdeti  

szakaszának  megfigyelése  alapján.  Több  csillapodási  modell  vizsgálatával  

megállapítottam,  hogy  az  ingakar  mozgásának  leírására  az 

ẍ+s⋅sgn ( ẋ)⋅∣ẋ∣u+k⋅x = 0  differenciálegyenlettel  leírható  általános  

csillapítási modell a legalkalmasabb, ami numerikusan stabil illesztést biztosít.

Kapcsolódó  publikációk:  (Völgyesi  et  al  2010),  (Völgyesi  et  al  2009a),  

(Völgyesi et al 2009b), (Laky 2009b), (Csapó et al 2009a), (Csapó et al 2009b)

További  terveim  a  digitális  képeket  kiértékelő  és  a  leolvasás  előrejelzését  végző 

programok összekapcsolása. A fizikai modell bevezetése az idősor kiértékelésébe reményeim 

szerint  a  kiértékelés  megbízhatóságát  kedvezően  befolyásolja.  További  fejlesztési  cél  a 
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rendszer terepi mérésekre alkalmassá tétele, ez egyrészt további műszerfejlesztéseket igényel, 

másrészt a kiértékelő és előrejelző szoftvert fel kell készíteni a mérések majdnem valós idejű 

kiértékelésére.  Az  előrejelzés  pontosságának  növelése  érdekében  mindenképpen  további 

laboratóriumi  mérések  szükségesek,  melyeknek  célja  az  állandónak  tekintett  fizikai 

paraméterek  értékének további pontosítása.
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7 Tézisek
A  metaheurisztikus  optimalizáció  geodéziai  alkalmazásával  kapcsolatos,  az  eddig 

ismertetett kutatásokra alapozott újszerű tudományos eredményeim az alábbiak.

1. Evolúciós  algoritmuson  alapuló  eljárást  dolgoztam  ki  geodéziai  szabadhálózatok 

medián szerinti kiegyenlítésére. Bemutattam, hogy a medián szerinti kiegyenlítés még 

durvahiba jelenlétében, igen alacsony fölösmérés-szám mellett is torzítatlan becslését 

szolgáltatja a hálózat paramétereinek.

Kapcsolódó publikáció: (Laky 2009a)

2. Evolúciós  algoritmuson  alapuló  eljárást  dolgoztam  ki  geodéziai  szabadhálózatok 

tervezésére több célfüggvény együttes  figyelembevétele  mellett.  Bemutattam, hogy 

egymásnak ellentmondó célfüggvények esetén a multiobjektív optimalizáció a Pareto-

optimális  front  felderítésével  hogyan  könnyíti  meg  a  hálózati  elrendezéssel 

kapcsolatos döntést a szakértő számára.

Kapcsolódó publikáció: (Laky 2010a)

3. Evolúciós algoritmuson alapuló automatikus adatfeldolgozó rendszert dolgoztam ki az 

egyszerűsített  zenitkamera-rendszer  méréseinek  feldolgozására.  A  bemutatott 

feldolgozórendszer egyik algoritmusa a két, nem átazonosított pontpárokat tartalmazó 

ponthalmaz  közötti  transzformáció  optimális  paramétereinek  meghatározása.  Ez  az 

eljárás a geodéziában széleskörűen alkalmazható más feladatok megoldására is (pl. 

vektoros térképállományok közötti transzformáció meghatározására).

Kapcsolódó publikáció: (Laky 2010b)

4. Evolúciós algoritmuson alapuló illesztési eljárást dolgoztam ki az E-54 típusú Eötvös-

inga  leolvasásának  meghatározására  a  csillapodási  görbe  kezdeti  szakaszának 

megfigyelése alapján. Több csillapodási modell vizsgálatával megállapítottam, hogy 

az  ingakar  mozgásának  leírására  az  ẍ+s⋅sgn ( ẋ)⋅∣ẋ∣u+k⋅x = 0  

differenciálegyenlettel  leírható  általános  csillapítási  modell  a  legalkalmasabb,  ami 

numerikusan stabil illesztést biztosít.

Kapcsolódó  publikációk:  (Völgyesi  et  al  2010),  (Völgyesi  et  al  2009a), 

(Völgyesi et al 2009b), (Laky 2009b), (Csapó et al 2009a), (Csapó et al 2009b)
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„A” függelék: A differenciális evolúciós algoritmus 
(oktatási segédlet)

A.1 Az algoritmus leírása

A differenciális evolúciós (DE) algoritmus célja valós értékkészletű, valós értelmezési 

tartományú függvények optimumhelyének megkeresése (Storn és Prince 1997) (Storn 2012). 

A DE a metaheurisztikák, ezen belül a populáció alapú metaheurisztikák, ezen belül pedig az 

evolúciós  algoritmusok  körébe  tartozik.  Rokon  eljárások  a  genetikus  algoritmusok  és  az 

evolúciós stratégiák.

Tekintve, hogy az evolúciós algoritmusok működésük alapelveit a természetből merítik, 

szakkifejezéseik egy része a biológiából származik.

Tekintsük  most  át  egy  általános  paraméterillesztési  feladat  megoldását  DE 

algoritmussal.

1. A célfüggvény megfogalmazása

A metaheurisztikákra  általában  jellemző,  hogy  az  optimalizálandó  célfüggvénynek 

viszonylag  kevés  megkötésnek  kell  megfelelnie.  Például  a  hagyományos  eljárásokkal 

ellentétben nem kell  zárt  formában megfogalmazhatónak, lineárisnak,  vagy deriválhatónak 

lennie. Az egyetlen feltételezés, amivel ezek az eljárások élnek, az, hogy kis változtatás a 

függvény  paramétereinek  értékében  kis  változást  kell  hogy  eredményezzen  a  függvény 

értékében (tehát a függvény „felülete” ne legyen teljesen véletlenszerű) (Luke 2009).

A célfüggvényt, amennyiben minimumhelyét keresünk, hívhatjuk költségfüggvénynek 

vagy  energiafüggvénynek  is.  Egy  másik  lehetséges  elnevezés  a  rátermettségi  (angolul 

„fitness”) függvény.

Lássunk most néhány példát lehetséges célfüggvényekre!

Függvényillesztés. A célfüggvény változói: az illesztendő függvény paraméterei, és a 

rendelkezésünkre álló adatpontokban a független és a függő változó értéke. A célfüggvény 

értéke például a paraméterek alapján számított függvényértékek és az adott függvényértékek 

eltéréseinek négyzetösszege, vagy valamilyen más norma szerint képzett eltérési mérőszám 

(pl. eltérések abszolút értékének összege – L1 norma, a legnagyobb abszolút értékű eltérés – 

L∞ norma, stb).
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Differenciálegyenletek  illesztése. A  célfüggvény  változói:  a  differenciálegyenlet 

paraméterei, a kezdeti érték(ek), és a rendelkezésünkre álló adatpontokban a független változó 

és a mérések értékei. A célfüggvény kiértékelése során először az adott paraméterek és kezdeti 

érték(ek)  és  paraméterek  alapján  tetszőleges  módszerrel  numerikusan  integráljuk  a 

differenciálegyenletet, majd az adatpontokban vizsgáljuk a mérések és a kiintegrált értékek 

eltéréseit. A célfüggvény értéke lehet például az eltérések négyzetösszege.

Geodéziai  hálózatok kiegyenlítése.  A kiegyenlítő  számítások szóhasználatával  élve, 

célfüggvényünk változói egyrészt a meghatározandó paraméterek (a meghatározandó pontok 

koordinátái,  illetve  tájékozási  szögek  az  iránymérések  álláspontjain),  másrészt  a  mérési 

eredmények és azok súlyai. A mérési eredmények javításai ekkor a paraméterekből számítható 

mérési  eredmények  és  a  tényleges  mérési  eredmények  eltérései,  célfüggvényünk  pedig  a 

javítások súlyozott négyzetösszege.

2. Keresési tér lehatárolása

Legegyszerűbb  esetben  minden  meghatározandó  paraméterre  kijelölhetünk  egy 

lehetséges minimum és maximum értéket,  amelyek között  keressük a paraméter  optimális 

értékét.

Szintén lehetséges, hogy paramétereink elfogadható értékeit valamilyen matematikailag 

leírható idom foglalja magában. Például egy hálózatkiegyenlítési feladat esetén elképzelhető, 

hogy rendelkezésünkre áll  a hálózatot magában foglaló munkaterület  körvonalának leírása 

(azaz a körvonal sarokpontjainak koordinátái). Természetesen a tájékozási szögek ebben az 

esetben is  fix minimum és maximum értékekkel rendelkeznek (0° és 360° közé esnek), a 

kétfajta megadási mód egymással probléma nélkül vegyíthető.

Bonyolultabb a helyzet, ha egy paraméter megengedhető tománya egy másik paraméter 

pillanatnyi  értékétől  függ.  Ez  sok  esetben  kiküszöbölhető  a  célfüggvény  kismértékű 

átfogalmazásával. Példaként egy egyszerű eset:  a paraméter értéke 100 és 200 közé esik,  b 

paraméter  pedig  értéke 1,50+2,92∙a és  3,75+1,05∙a2 közé kell  hogy essen.  A célfüggvény 

paraméterei  közé  vezessük be a  b' paramétert  b helyett,  vegyük fel  ennek megengedhető 

tartományát  0  és  1  között.  A  célfüggvény  minden  kiértékelésekor  számítsuk  ki  b 

megengedhető minimum és maximum értéket, és interpoláljuk b értékét a két érték között b' 

alapján.

Figyeljünk  rá,  hogy  az  egyszerűen  minimum és  maximum  értékekkel  lehatárolható 
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tartomány  esetén  ne  fordulhasson  elő  a  tartomány  két  végén  azonos  célfüggvény-érték: 

például  a  tájékozási  szögek  esetében  a  0°  és  a  360°  ugyanazt  az  irányt  jelöli.  Célszerű 

valamelyik  irányból  ésszerű  mértékben  szűkíteni  a  tartományon:  például  ha  0,5˝ 

meghatározási élesség elegendő, akkor módosíthatjuk a felső határt 359-59-59,5-re.

3. Kezdőpopuláció előállítása

Jelöljük a célfüggvény meghatározandó paramétereinek számát  D-vel. A paraméterek 

egy  konkrét,  számszerű  értékeit  tartalmazó  D elemű  vektorát  az  evolúciós  algoritmusok 

szóhasználatában  egyednek  nevezik.  Adott  pillanatban  az  algoritmus  által  tárolt  egyedek 

összessége a populáció. A populóció i-edik egyedét jelöljük xi-vel. A populációban az egyedek 

számát jelöljük NP-vel.

A későbbiekben az algoritmus iterációi során a populációban az egyedek meg fognak 

változni, úgy, hogy minden iterációban egyre jobban közelítik a célfüggvény optimumhelyét. 

Az  egymást  követő  iterációkban  előálló  populációkat  generációknak  hívjuk,  az  iteráció 

(generáció) számát G-vel jelöljük. A fent bevezetett jelölést kibővítve, a teljesen egyértelmű 

azonosítás érdekében a G-edik generáció i-edik egyedét xi,G-vel jelölhetjük. A kezdőpopuláció 

az 1. sorszámú.

A kezdőpopuláció egyedeit általában a keresési téren belül véletlenszerűen vesszük fel. 

A  legegyszerűbb  a  dolgunk,  ha  a  paraméterek  megengedett  tartománya  minimum  és 

maximum értékekkel adott. Az egyes paraméterek minimum és maximum értékei legyenek 

pj,min és  pj,max, ahol  j a paraméter sorszáma. Ekkor a kezdőpopuláció inicializálható például a 

következőképpen (lásd még 41. ábra).

Minden i. egyedre 1-től NP-ig

Minden j. paraméterre 1-től D-ig

xji,1 ~ U(pj,min, pj,max)

(Jelölés: U(a, b) egyenletes eloszlású véletlen szám a és b között.)
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41. ábra. A keresési tér egyszerű lehatárolása két paraméter esetén, és a véletlenszerűen 
előállított kezdőpopuláció. Az ábrán D=2, NP=13. Az egyedek indexeléséből a generáció  
számát elhagytuk.

4. Főciklus

A  főciklusban  történik  az  újabb  egyedek  (utódok)  előállítása,  az  utódok 

rátermettségének  kiértékelése  (azaz  a  célfüggvény  értékének  kiértékelése),  és  ezek 

versenyeztetése az aktuális generáció egyedeivel. A főciklus végén az új generáció felváltja a 

jelenlegit, majd újabb utódokat állítunk elő, és így tovább.

Mutánsok előállítása. Az aktuális populáció minden egyedéhez előállítunk egy utódot. 

Ehhez először három egyedet választunk ki véletlenszerűen a populációból: xr1,G; xr2,G; és xr3,G. 

Az r1,  r2,  r3 indexeket véletlenszerűen választjuk ki 1 és NP között, úgy, hogy egymással ne 

legyenek egyenlőek: 

r1 ~ kerek(U(1, NP));  r2 ~ kerek(U(1, NP));  r3 ~ kerek(U(1,NP));  r1 ≠ r2 ≠ r3  .

Ezután az első egyedhez hozzáadjuk a másik két egyed differenciájának F-szeresét, így 

kapjuk meg az i-edik v mutáns egyedet a G+1. generáció számára:

vi,G+1 = xr1,G + F∙(xr2,G – xr3,G) .

F a  mutációs  faktor,  értéke  0  és  2  közötti.  Ez  a  paraméter  szabályozza  a  mutáció 

mértékét. A DE algoritmus neve ebből a lépésből jön: más evolúciós algoritmusok például 

normális eloszlású véletlen mennyiségekkel végzik a mutációt, a DE esetén ez az egyedek 

differenciájával történik.
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42. ábra. Mutánsok előállítása. Az ábrán r1=9, r2=13, r3=7, F=0,5. Az egyedek indexeléséből  
a generáció számát elhagytuk.

Keresési tér határainak ellenőrzése. Meg kell róla győződnünk, hogy az így előállított 

mutánsok a keresési téren belülre esnek-e, és ha nem, ezt valamilyen módon kezelni kell. 

Legegyszerűbb  esetben  ebben  a  fázisban  nem  teszünk  semmit,  de  a  célfüggvény 

kiértékelésekor a keresési téren kívül eső egyed célfüggvény-értékét mesterségesen lerontjuk 

(például minimalizálási feladat esetén jelentősen megnöveljük), így a kiválasztási lépésben 

(lásd később) ezek az egyedek kiesnek. Sokszor célravezető, ha e helyett valamilyen módon 

elérjük, hogy a mutáns egyedek mindig a keresési térbe kerüljenek.

Ennek  legegyszerűbb  módja,  ha  a  keresési  térből  kieső  j-edik  paramétert 

véletlenszerűen újrainicializáljuk a keresési téren belül:

vji,G+1  =  U(pj,min, pj,max)   ha   vji,G+1 < pj,min   vagy   vji,G+1 > pj,max   .

Egy  másik  lehetséges  módszer,  hogy  a  kérdéses  paramétert  a  keresési  tér  határára 

vetítjük vissza:

vji,G+1  =  pj,min  ha  vji,G+1  <  pj,min  ;    vji,G+1  =  pj,max  ha  vji,G+1  >  pj,max   .

Egy  újabb  lehetőség,  hogy  a  keresési  teret  periodikussá  tesszük  (szemléletesen 

fogalmazva:  „ha  egy  egyed  kisétál  a  megengedett  tartomány  egyik  határán,  visszasétál  a 

tartomány átellenes határán”, lásd 42. ábra): 

v ji ,G+1 = { p j , min+(v ji ,G+1−p j , max) ha v ji ,G+1> p j ,max

p j , max−( p j ,min−v ji ,G+1) ha v ji ,G+1< p j ,min

.
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43. ábra. A (v) mutáns egyed 2. paramétere kívül esik a keresési téren ((v)2 > p2max), ezért  
vissza kell helyezni bele. A p2max értéket Δp2 = (v)2-p2max értékkel lépi túl, ezért a paraméter  
értékét p2min+ Δp2 -re változtatjuk.

Keresztezés. Minden egyedet (xi,G) keresztezünk a számára előállított mutánssal (vi,G+1), 

így állítjuk elő az utódját (ui,G+1). A keresztezés során minden egyed minden paraméteréhez 

előállítunk egy egyenletes véletlen számot 0 és 1 között:

qji ~ U(0,1)  .

Az utódvektor j-edik paramétere a mutáns vektorból kerül ki (vji,G+1), ha a qji nem nagyobb a 

CR határértéknél  (ezt  keresztezési  állandónak  nevezzük).  Ezen  kívül  egy  minimális 

kereszteződés fenntartása végett véletlenszerűen kiválasztjuk az si-edik paramétert:

si ~ kerek(U(1, D))  ,

ami mindenképpen a mutánsból fog kikerülni.

Fontos, hogy amennyiben a keresési tér határait nem egyszerű minimum és maximum 

érték megadásával adtuk meg, a keresési tér határának átlépését nem a mutáns előállításakor, 

hanem itt kell ellenőrizni.

44. ábra. Utódvektor előállítása az eredeti egyedből és a mutánsból. A példában D=6,  
CR=0,2. A véletlenszerűen kiválasztott, mindenképpen kereszteződő paraméter sorszáma s=3.

A  DE  esetén  alkalmazott,  a  paramétereket  egyenként  cserélő  vagy  megtartó 
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keresztezésen  kívül  másfajta  eljárások  is  léteznek:  például  az  egyedet  és  a  mutánst  egy 

véletlenszerű elemnél szétvágva a fél paraméterkészlet kicserélése, vagy azokat két helyen 

elvágva egy összefüggő paramétertartomány megtartása vagy cseréje.

Kiválasztás. Az  eredeti  egyedek  és  az  utódok  rátermettségét  a  célfüggvény 

kiértékelésével határozzuk meg:

cxi,G = f(xi,G) ;  cui,G+1 = f(ui,G+1)  .

A DE esetében egyszerű kiválasztás történik: az eredeti egyed és az utód közül az mehet 

tovább a következő generációba, amelyik esetén a célfüggvény kedvezőbb értéket vesz fel 

(feladattól függően alacsonyabb vagy magasabb értéket).

Más eljárások esetén elterjedt megoldás például egy k résztvevős verseny lebonyolítása 

az egyedek és az utódok között. Ebben az esetben egy továbbjutási hely betöltéséhez k darab 

egyedet választunk véletlenszerűen az aktuális generáció egyedei és az utódok közül, és ebből 

a k darab egyedből a legrátermettebb jut tovább az adott helyre a következő generációban.

A főciklus futása során mindig meg kell jegyeznünk az addig talált legjobb egyedet, 

mivel  a  ciklus  leállásakor  ez  lesz  a  globális  optimumot  legjobban  közelítő  egyed,  amit 

eredményként visszaadunk.

5. Kilépés a főciklusból

A  főciklus  leállási  feltételét  többféleképpen  megfogalmazhatjuk,  célszerű  ezeknek 

valamilyen kombinációját alkalmazni. Nézzünk most néhány példát!

5. Generációk maximális száma: a megadott maximális iterációs szám elérése esetén az 

algoritmus futása befejeződik.

6. A keresési tér beszűkülése. Például: az iteráció leáll, ha az egyes paraméterek szórása 

az összes egyed között egy adott határérték alá csökken. Mivel a mutáció az egyedek 

közötti differenciákkal történik, ha gyakorlati szempontból „megszűnik” a különbség 

az  egyedek  között,  további  javulás  már  nem  várható  a  célfüggvény  értékében. 

Figyelmeztető jel, ha a paraméter-értékek a keresési tér határán szórnak: elképzelhető, 

hogy bővíteni kell a keresési teret és újrafuttatni az algoritmus.

7. Egy  másik  lehetséges  megfogalmazása  a  keresési  tér  beszűkülésének:  ha  az  adott 

generációban  a  legjobb  egyed  rátermettségi  értékének,  és  a  generáció  átlagos 
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rátermettségi  értékének hányadosa  1-hez  közeli.  Figyelmeztető jel,  ha  ez  a  feltétel 

teljesül, de a paraméterek szórása még mindig nagy: valószínűleg multimodális (több 

szélsőértékkel  rendelkező)  célfüggvénytől  van  szó,  és  az  algoritmus  nem  tudja 

eldönteni, hogy a két szélsőérték közül melyikhez konvergáljon.

8. „Elég  jó”  megoldás  fellelése:  ha  számszerűsíteni  tudjuk,  hogy  mi  lenne  az  a 

célfüggvény-érték,  amivel  már  elégedettek  vagyunk,  akkor  az  első  olyan  egyed 

megtalálásakor, ami már megfelel a feltételnek, kiléphetünk a főciklusból.

Az eljárás lépései a 45. ábrán folyamatábrán is nyomon követhetők.
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45. ábra. A DE algoritmus folyamatábrája
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A.2 Mintafeladat: függvényillesztés

Nézzük  meg  egy  függvényillesztési  mintafeladat  megoldásának  menetét  a  DE 

eljárással!

1. A célfüggvény megfogalmazása

Egy  időben  változó  mennyiségre  fs=100 Hz  mintavételezési  frekvenciával  méréseket 

végeztünk  10  másodpercen  keresztül  (46. ábra).  A  mérések  száma  N=1001,  A  mérési 

időpontok jelölése ti, a mért értékek jelölése yi, ahol i = 1, 2, …, N.

46. ábra. A mérések

Előzetes megfontolások és fizikai ismeretek alapján a következőket tudjuk a mért jelről.

• A jel két szinuszhullám összege

• A két szinuszhullám amplitúdója A1 = 1,00 és A2 = 2,00

• A két szinuszhullám kezdőfázisa Φ1 = 0,00 és Φ2 = 0,00

• Méréseinket σ = 0,09 (a priori) szórású mérési zaj terheli

Legkisebb négyzetek szerinti illesztéssel szeretnénk meghatározni az f1 és f2 frekvenciák 

értékét. Az illesztendő függvény (modell) tehát:

ŷ i = A1⋅sin(2⋅π⋅ f 1⋅ti+ϕ1)+A2⋅sin (2⋅π⋅ f 2⋅ti+ϕ2) .

A mérések javítása adott paraméterek mellett (ismert A1, A2,  Φ1, Φ2 és ti, mért yi, változó 

f1 és f2 mellett):

v i = ŷi− y i = A1⋅sin(2⋅π⋅f 1⋅ti+ϕ1)+A2⋅sin (2⋅π⋅ f 2⋅ti+ϕ2) − y i ,
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a minimalizálandó célfüggvény pedig:

költség( f 1, f 2) = ∑
i=1

N

vi
2 .

2. Keresési tér lehatárolása

Előzetes ismeretek alapján tudjuk, hogy mind az  f1, mint az  f2 frekvencia 0,50 Hz és 

1,50 Hz közé  esik,  így  a  keresési  teret  mindkét  paraméter  esetén  ezekkel  a  minimum és 

maximum  értékekkel  határoljuk  le.  A  mutánsok  előállításánál  a  keresési  tér  határának 

átlépését a keresési tér periodikussá tételével kezeljük.

47. ábra. A célfüggvény felülete a keresési téren. A lokális minimumok kiemelése érdekében az  
ábrán a célfüggvény négyzetgyöke látható. Jól kivehető a globális minimum helye, és a lokális  
minimumok elhelyezkedése.

A rendelkezésünkre álló modell alapján készíthetünk egy közelítő térképet a keresési tér 

felületéről (47. ábra). Az ábrán jól kivehető a globális minimum helye (f1 értéke közelítőleg 

0,8 Hz  és  0,9 Hz  közé,  f2 értéke  közelítőleg  1,2 Hz  és  1,3 Hz  közé  esik,  de  számos, 

rácsszerűen elhelyezkedő lokális minimum is megfigyelhető).

3. A kezdőpopuláció előállítása

A  kezdőpopulációt  a  keresési  tér  határai  között  egyenletes  eloszlású  véletlen 

mennyiségként  állítottuk  elő.  A meghatározandó paraméterek  száma  D = 2,  az  egyedszám 

NP = 10. A kezdőpopuláció a 48. ábrán láthatóan alakult.
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i xi

1 1,451; 1,413
2 1,316; 0,642
3 0,751; 1,359
4 0,819; 1,241
5 0,593; 1,479
6 1,439; 1,081
7 0,661; 0,891
8 1,098; 0,668
9 1,360; 1,323
10 0,922; 1,135

48. ábra. A kezdőpopuláció elhelyezkedési a keresési térben (fekete pontok), és a  
kezdőpopuláció egyedei számszerűen.

4. Főciklus

Kövessük végig az  x1 egyed sorsának alakulását az első iterációban. A futás során az 

eljárás paramétereit F=0,5-re és CR=0,1-re választottuk.

Mutáns előállítása. Az i=1 egyed esetén véletlenszerűen kiválasztottuk az r1=5, r2=3, és 

r3=8  sorszámú  egyedeket.  Az  F∙(xr2-xr3)  differencia  értéke  a  két  paraméterre: 

0,5∙(0,751-1,098) = -0,173; illetve  0,5∙(1,359-0,668) = 0,346 . A (v1) előzetes mutáns elemei 

így  0,593-0,173 = 0,420; illetve 1,479+0,346 = 1,825 lennének.

Keresési tér határainak ellenőrzése. Mivel az előzetes mutáns mindkét eleme kívül 

esik  a  keresési  téren,  a  megengedett  minimum  (fmin=0,5 Hz)  és  maximum  (fmax=1,5 Hz) 

értéknek megfelelően korrigáljuk őket: a v1 mutáns első eleme így 1,5-(0,5-0,420) = 1,420; a 

második pedig 0,5+(1,825 -1,5) = 0,825.

Keresztezés. A  keresztezést  vezérlő  véletlen  számokra  q11 = 0,784  és  q21 = 0,637 

adódott. Mindkét mennyiség nagyobb CR = 0,1-nél, így ebből kereszteződés nem következik. 

A véletlenszerűen kereszteződésre kiválasztott index s1 = 1 lett, így az utód 1. eleme v1-ből, 

második eleme x1-ből származik. Az utód tehát: u1 = (1.420; 1.413).

Kiválasztás. A  célfüggvény  értéke  az  x1 egyed  és  az  u1 utód  helyén: 

költség(x1) = költség(1,451; 1,413) = 5753,471;  illetve  költség(u1) = költség(1,420; 1,413) = 

7349,036. Mivel  az utód célfüggvény-értéke magasabb,  a következő generációban  u1 nem 

veszi át x1 helyét.
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A további egyedek alakulása az első iterációban, illetve a populáció alakulása az első 

négy generációban  a  10. táblázatban követhető. A konvergencia folyamata az  50. ábrán is 

követhető.

5. Kilépés a főciklusból

Esetünkben a leállási feltétel a következő: kilépünk a főciklusból, ha:

• az iterációk száma elérte az Gstop = 1000-et, vagy

• az egyedek között az egyes paraméterek szórása eléri a σstop = 10-4 értéket vagy az alá 

csökken.

Ha az előbbi leállási feltétel okozza a futás leállását, az illesztést sikertelennek tekintjük. 

Elképzelhető,  hogy  túl  alacsonyra  választottuk  Gstop értékét,  és  további  iterációk  során 

teljesülne a második feltétel is. Esetünkben, a feladat egyszerűsége miatt, amennyiben  NP, 

CR és F értékét helyesen választottuk meg, nem valószínű hogy ez okozná a sikertelenséget. 

További lehetséges ok, hogy a célfüggvénynek több olyan lokális optimuma van, amely a 

célfüggvény értékének tekintetében igen közel áll a globális optimumhoz. Az egyedek ezen 

helyek körül zsúfolódnak össze, de az algoritmus Gstop iteráció alatt nem tudja eldönteni, hogy 

melyik hely környezetében találhatók a legalacsonyabb értékek.

Ha  a  második  leállási  feltétel  teljesül,  esélyünk  van,  hogy  megtaláltuk  a  globális 

optimumot.  A  modell  paraméterek  becslésének  az  eddig  megtalált  legalacsonyabb 

célfüggvény-értékű egyedet tekintjük. Természetesen nem árt elvégezni néhány ellenőrzést.

• Ha  a  célfüggvény  értéke  gyanúsan  magas,  valószínű,  hogy  a  folyamat  beragadt 

valamelyik lokális optimum környékén (ez a korai konvergencia esete). Ez általában 

kiküszöbölhető  NP,  CR és  F értékeinek megváltoztatásával. Ha a rendelkezésre álló 

idő  lehetővé  teszi,  ilyen  esetben  célszerű  lehet  az  eljárás  többszöri  futtatása.  Ha 

többször is ugyanazt az eredményt kapjuk, valószínű, hogy mégis globális optimumot 

találtunk.

• Szintén  ellenőrizendő,  hogy  egy-egy  paraméter  becsült  értéke  nem  a  keresési  tér 

valamelyik határára esik-e. Ebben az esetben elképzelhető, hogy túl szűkre szabtuk a 

keresési teret, és a következő futtatás előtt ennek bővítése szükséges.

Esetünkben az utolsó (51.) generáció egyedei a következők.
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i xi

1 0,870; 1,240
2 0,870; 1,240
3 0,870; 1,240
4 0,870; 1,240
5 0,870; 1,240
6 0,870; 1,240
7 0,870; 1,240
8 0,870; 1,240
9 0,870; 1,240
10 0,870; 1,240

A táblázat kiírási élessége mellett már nem érzékelhető az egyedek között a paraméter-értékek 

szórása, értékük estünkben σ1 = 5∙10-5 és σ2 = 1∙10-4.

49. ábra. A mért jel (lila), az illesztett függvény (zöld), és a modell két szinuszos összetevője  
(piros és kék).

A  célfüggvény  értéke  a  legjobb  egyed  esetén  10,160.  Mivel  ez  a  javítások 

négyzetösszege, méréseink számának ismeretében a szokásos képlettel kiszámítható egyetlen 

mérés szórása:

σ̂ = √∑i=1

N

v i
2

N−1
= √ 10,160

1000
= 0,101 .

Ez az érték  igen  jól  közelíti  a  méréseket  terhelő  hiba  szórására előzetesen  adott  σ = 0,09 

értéket,  így  valószínű,  hogy  valóban  globális  optimumot  találtunk.  A  legjobb  egyed 

paramétereiből számított illesztett függvény látható a 49. ábrán.

A fent használt egyedszám (NP=10) az adott problémára a tapasztalatok szerint stabil, 

gyors  megoldást  ad.  A  látványosság  kedvéért  az  illesztést  megismételtük  NP=400 
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populációméret mellett is. A konvergencia folyamata az 51. ábrán követhető. Látható, hogy a 

kezdetben véletlenszerűen elhelyezkedő egyedek hogyan kezdenek el csoportosodni a lokális 

minimumok körül, majd hogyan sűrűsödnek be az alacsonyabb értékű lokális  minimumok 

körül, végül hogyan találnak rá a globális minimumra.
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50. ábra. Az egyedek elhelyezkedése a keresési térben az iterációk során NP=10 esetén.  
Balról jobbra,fentről lefele: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45. és 50.  
generáció. Lásd még 10. táblázat.
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i xi r1; r2; r3 F · (xr2 - xr3) vi j ui költség(xi) költség(ui) Győztes

1. generáció  (kezdőpopuláció)
1 1,451; 1,413    5;   3;   8  -0,173;  0,346  1,420; 0,825 1  1,420; 1,413  5753,471  7349,036  x
2 1,316; 0,642    3;   5;   1  -0,429;  0,033  1,322; 1,392 2  1,316; 1,392  5186,423  4946,349  u
3 0,751; 1,359    4;   2;  10   0,197; -0,247  1,016; 0,994 1  1,016; 1,359  4417,784  4351,952  u
4 0,819; 1,241    8;   4;   5   0,113; -0,119  1,211; 0,549 1  1,211; 1,241  1020,263   931,292  u
5 0,593; 1,479    9;   2;   6  -0,061; -0,220  1,298; 1,103 1  1,298; 1,479  4827,445  4860,910  x
6 1,439; 1,081   10;   4;   2  -0,248;  0,299  0,674; 1,435 1  0,674; 1,081  5079,133  5225,292  x
7 0,661; 0,891    1;   2;   4   0,248; -0,299  0,700; 1,114 1  0,700; 0,891  3647,562  3477,208  u
8 1,098; 0,668    8;   1;   3   0,350;  0,027  1,448; 0,695 1  1,448; 0,668  4955,289  4942,037  u
9 1,360; 1,323    1;   7;   8  -0,218;  0,112  1,233; 0,525 2  1,360; 0,525  6012,371  4605,763  u
10 0,922; 1,135    8;   1;   7   0,395;  0,261  1,493; 0,929 2  0,922; 0,929  4917,309  6955,327  x

2. generáció
1 1,451; 1,413    4;   8;   2   0,066; -0,362  1,277; 0,878 1  1,277; 1,413  5753,471  4834,488  u
2 1,316; 1,392    4;   3;   5   0,211; -0,060  1,423; 1,181 1  1,423; 1,392  4946,349  6102,558  x
3 1,016; 1,359    6;   1;   4   0,120;  0,086  0,559; 1,167 1  0,559; 1,359  4351,952  4476,706  x
4 1,211; 1,241    7;   1;   4   0,120;  0,086  0,820; 0,977 2  1,211; 0,977   931,292  4034,482  x
5 0,593; 1,479   10;   1;   6   0,006;  0,166  0,929; 1,301 1  0,929; 1,479  4827,445  4821,315  u
6 1,439; 1,081    5;   9;   4   0,074; -0,358  0,667; 1,121 2  1,439; 1,121  5079,133  4566,074  u
7 0,700; 0,891   10;   1;   2   0,068;  0,010  0,990; 1,146 2  0,700; 1,146  3477,208  5365,066  x
8 1,448; 0,668   10;   5;   9  -0,383;  0,477  0,539; 0,613 1  0,539; 0,668  4942,037  5210,116  x
9 1,360; 0,525    3;   5;   8  -0,428;  0,406  0,588; 0,765 2  1,360; 0,765  4605,763  4731,882  x
10 0,922; 1,135    3;   2;   6  -0,061;  0,156  0,954; 0,515 1  0,954; 1,135  4917,309  4949,291  x

3. generáció
1 1,277; 1,413    6;  10;   4  -0,144; -0,053  1,294; 1,068 2  1,277; 1,068  4834,488  4801,806  u
2 1,316; 1,392    9;   8;   7   0,374; -0,112  0,734; 1,413 2  1,316; 1,413  4946,349  5591,589  x
3 1,016; 1,359    4;   6;   1   0,081; -0,146  1,292; 1,095   1;  2  1,292; 1,095  4351,952  4721,652  x
4 1,211; 1,241    8;   2;  10   0,197;  0,129  0,645; 0,796 2  1,211; 0,796   931,292  4276,093  x
5 0,929; 1,479    7;   5;   6  -0,255;  0,179  1,445; 1,070 2  0,929; 1,070  4821,315  5491,227  x
6 1,439; 1,121    8;  10;   9  -0,219;  0,305  1,229; 0,973 2  1,439; 0,973  4566,074  5085,503  x
7 0,700; 0,891    1;   9;   2   0,022; -0,434  1,299; 0,979 1  1,299; 0,891  3477,208  3806,136  x
8 1,448; 0,668   10;   3;   1  -0,131; -0,027  0,792; 1,108 2  1,448; 1,108  4942,037  4406,903  u
9 1,360; 0,525    6;   1;  10   0,177;  0,139  0,616; 1,260 1  0,616; 0,525  4605,763  4553,234  u
10 0,922; 1,135    3;   8;   6   0,005; -0,227  1,021; 1,133 1  1,021; 1,135  4917,309  4947,200  x

4. generáció
1 1,277; 1,068   10;   2;   5   0,194; -0,043  1,116; 1,092 1  1,116; 1,068  4801,806  5163,470  x
2 1,316; 1,392    2;   3;   4  -0,098;  0,059  1,218; 1,452 1  1,218; 1,392  4946,349  3321,930  u
3 1,016; 1,359   10;   3;   4  -0,098;  0,059  0,825; 1,195 2  1,016; 1,195  4351,952  4094,082  u
4 1,211; 1,241    8;   7;  10  -0,111; -0,122  1,337; 0,986 2  1,211; 0,986   931,292  3840,364  x
5 0,929; 1,479    8;   3;   7   0,158;  0,234  0,606; 1,343 1  0,606; 1,479  4821,315  4746,712  u
6 1,439; 1,121    7;   3;   8  -0,216;  0,125  1,483; 1,016 1  1,483; 1,121  4566,074  4307,119  u
7 0,700; 0,891    9;   2;   1   0,019;  0,162  0,635; 0,687 1  0,635; 0,891  3477,208  3353,149  u
8 1,448; 1,108    7;   1;   4   0,033; -0,086  0,733; 0,805 2  1,448; 0,805  4406,903  5183,048  x
9 0,616; 0,525    2;   4;   9   0,297;  0,358  0,613; 0,751 1  0,613; 0,525  4553,234  4501,722  u
10 0,922; 1,135    4;   7;  10  -0,111; -0,122  1,100; 1,119 2  0,922; 1,119  4917,309  4288,556  u

10. táblázat. Az illesztési feladat első négy generációjának alakulása. A „j” oszlop a  
keresztezésre kiválasztott paraméterek sorszámát jelöli. Lásd még 50. ábra.
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51. ábra. Az egyedek elhelyezkedése a keresési térben az iterációk során NP=400 esetén.  
Balról jobbra,fentről lefele: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45. és 50.  
generáció.
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„B” függelék: Cseh hibás szabadálláspont-kiegyenlítési 
példák

Bár napjainkban a zárt láncú adatfeldolgozásnak köszönhetően a cseh hibák jelentősége 

talán  kevésbé  jelentős,  mégis,  a  medián  szerinti  szabadálláspont-kiegyenlítés 

robusztusságának vizsgálata szempontjából érdekes lehet néhány ilyen eset vizsgálata.

A 3.5.1  fejezetben  bemutatott  kiegyenlítési  feladat  adatait  felhasználva  vizsgáljuk  a 

koordináta-jegyzékbe belekerült 1, 2, illetve 3 darab cseh hiba hatását. A hibátlan és a három 

esethez tartozó cseh hibás koordináták a 11. táblázatban láthatók.

Psz.
Koordináták (Y [m], X [m])

Hibátlan Cseh hiba, 1. eset Cseh hiba, 2. eset Cseh hiba, 3. eset

R1 -122,559 89,843 -122,559 89,843 -122,559 89,843 -122,559 98,843

R2 32,715 72,266 23,715 72,266 23,715 27,266 23,715 27,266

R3 145,996 -4,395 145,996 -4,395 145,996 -4,395 145,996 -4,395

R4 50,781 -89,844 50,781 -89,844 50,781 -89,844 50,781 -89,844

R5 -181,641 -131,348 -181,641 -131,348 -181,641 -131,348 -181,641 -131,348

11. táblázat. A hibátlan, és a vizsgálatokhoz használt cseh hibás koordináták

A mérési  jegyzőkönyv az  eredeti  példában  ismertetettel  megegyezik.  A kiegyenlítés 

négy  célfüggvény  és  három  cseh  hibás  eset  szerinti  eredményét  a  12.  és  13. táblázat 

tartalmazza.

Célfv.
Cseh hiba mentes eset

Y [m] X [m] d [m]

Cseh hiba, 1. eset

Y [m] X [m] d [m]

L2 -0,0003 +0,0042 0,0042 -3,8253 +1,0482 3,9663

L1 +0,0007 +0,0032 0,0033 +0,0000 +0,0028 0,0028

L∞ -0,0001 +0,0040 0,0040 -4,5416 +1,5800 4,8086

Medián +0,0007 +0,0026 0,0027 +0,0028 +0,0045 0,0053

12. táblázat. Cseh hiba mentes és az 1. cseh hibás eset kiegyenlítési eredményei. A „d” oszlop  
az elméleti hibátlan Y=0,0000 m és X=0,0000 m helytől mért távolság.
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Célfv.
Cseh hiba, 2. eset Cseh hiba, 3. eset

Y [m] X [m] d [m] Y [m] X [m] d [m]

L2 +3,8378 -11,1054 11,7498 +4,0934 -9,4141 10,2655

L1 +6,7284 -8,5330 10,8666 +7,3244 -5,5054 9,1628

L∞ -2,0810 -23,5249 23,6168 -2,1848 -21,7406 21,8501

Medián +0,0028 +0,0045 0,0053 +0,0014 +0,0030 0,0033

13. táblázat. A 2. és 3. cseh hibás eset kiegyenlítési eredményei. „d” oszlop: lásd 12. táblázat

Érdekes  megfigyelést  tehetünk  a  medián  szerinti  kiegyenlítés  eredményével 

kapcsolatban.  Az  1.  cseh  hiba  bevezetése  után  az  eredmények  megváltoznak  a  hibátlan 

esethez képest. A 2. cseh hibát ugyanannak a pontnak az X koordinátáján vezetjük be, mint 

amely pontnak Y koordinátáját az 1. hiba megváltoztatta. Mivel a súlyozott abszolút mérési 

hibák rendezésekor az erre a pontra végzett mérések már az 1. hiba bevezetésekor magasan a 

lista  végére  kerültek  a  több  méteres  eltérésnek  köszönhetően,  a  2.  hiba  bevezetésekor  a 

sorrendben érdemi változás nem tapasztalható, így az abszolút mérési hibák mediánja, és a 

becsült álláspont-koordináták is változatlanok maradnak.

A 3. cseh hiba bevezetésekor egy újabb pont helyzetét rontjuk el. 10 mérésünkből így 

már 4 darab lesz durva hibával terhelt. Amennyiben elrontanánk egy újabb pont valamelyik 

koordinátáját, a 10 mérésből már 6 darab lenne durva hibás, ami már jelentősen elrontaná a 

medián szerinti becslés eredményét is.
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