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1 A kutatás aktualitása, előzményei 

Az értekezés témájául választott koordinátatranszformáció a geodézia egyik 
gyakran felmerülő feladata, köszönhetően a több különböző koordináta rendszer, 
vetület egyidejű alkalmazásának. A technika fejlődésével együtt folyamatosan új 
átszámítási feladatok megoldása válik szükségessé. Így például a GPS alkalmazók 
számának növekedésével a hazai geodéziának az egyik legaktuálisabb feladatává 
vált a GPS koordináta rendszeréből, a globális, ellipszoidi WGS84 rendszerből, a 
lokális, ferdetengelyű, süllyesztett hengervetületre, az Egységes Országos Vetületre 
történő átszámítás, vagyis a globális és lokális rendszerek közötti transzformáció.  

A téma fontossága miatt természetesen már korábban is sokan foglalkoztak 
koordinátatranszformációval és több modellt dolgoztak ki a probléma megoldására. 
Az informatika fejlődésével azonban újabb eszközök kerültek felhasználásra, 
lehetővé téve a transzformációk gyorsabb, hatékonyabb, pontosabb elvégzését. Az 
egyik ilyen új eszköz a számítógépes algebrai rendszerek megjelenése, melyek 
integrálják a legkorszerűbb numerikus és szimbolikus matematikai algoritmusokat, 
programozhatóságot és magas szintű grafikus megjelenítést. Segítségükkel 
szimbolikusan megoldható sok nemlineáris probléma is. Nemzetközi szinten a 
Stuttgarti Egyetem Geodéziai és Geoinformatikai Tanszékén folynak kutatások a 
geodéziában előforduló nemlineáris, elsősorban algebrai, egyenletrendszerek 
szimbolikus megoldására vonatkozóan, neves szakemberek közreműködésével. 
2006 decemberétől 2007 februárjáig, egy három hónapos kutatói ösztöndíjat 
elnyerve, a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatásával módomban állt ezen a 
tanszéken a fenti témakörben kutatásokat folytatnom. 

Egy másik, újnak tekinthető informatikai eszköz, a mesterséges neurális 
hálózatok alkalmazása, szintén korszerű és hatékony megoldást jelenthet a 
koordinátatranszformációval összefüggő nemlineáris problémákra. Mesterséges 
neurális hálózatok geodéziai alkalmazásával kapcsolatban a tanszékünkön is több 
éve folynak kutatások. Én 2002-ben kezdtem el foglalkozni ezzel a területtel egy 
Tudományos Diákköri Dolgozat keretében és később a diplomamunkámat is ebből a 
témából írtam. 

A koordinátatranszformáció aktualitását az is mutatja, hogy hazai szinten is 
több kutatóhelyen foglalkoznak az ezzel összefüggő mérések, számítások,  
hatékonyabbá, pontosabbá tételének vizsgálatával. A tavalyi évben részt vettem  
tanszékünknek a FÖMI Penci Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumával közösen 
végzett kutatási munkájában, ahol a magassági transzformációhoz használható 
korrigált geoidfelület előállításának módszereit vizsgáltuk. 
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2 Célkitűzések, módszerek 

Kutatómunkám célja egyrészt a hagyományosan leginkább elterjedt térbeli 
hasonlósági és affin transzformáció új szimbolikus megoldásának kidolgozása volt, 
annak érdekében, hogy az egyenletek hagyományos megoldásánál alkalmazott 
linearizálás és a szokásos elhanyagolások alkalmazása szükségtelenné váljon. A 
jelenleg használatos modellek paramétereinek meghatározásánál ugyanis többnyire 
olyan egyszerűsítő feltételezésekkel élnek, hogy a forgatási szögek kis értékűek, 
illetve a méretarány tényező egyhez közeli értékű, és így a forgatási szögek és a 
mérataránytényező változásának szorzatai elhanyagolhatóak, illetve a 
szögfüggvények egyszerűbb összefüggésekkel helyettesíthetőek. Ám ezek a 
feltételezések számos esetben nem állják meg a helyüket. Ma a leggyakrabban a 
hasonlósági és affin transzformációkat alkalmazzák, bár a WGS84 - EOV 
transzformációt illetően többnyire csak lokálisan, mivel az egész országra egységes 
paraméterkészlet alkalmazása a maximális fél méteres hibáival nem biztosítja a 
geodéziai pontosságot. 

Éppen ezért a kutatás másik célja az volt, hogy a WGS84 – EOV 
átszámításokra meghatározzak egy olyan transzformációt, mely megfelelő 
pontossággal egységesen használható az ország egész területére mind vízszintes, 
mind magassági értelemben. Ehhez a FÖMI-től kapott 1153 OGPSH pontot 
használtam fel, amelyeknek koordinátái mindkét rendszerben ismertek voltak. A 
megfelelő pontosságú megoldáshoz külön vízszintes és magassági transzformációt 
határoztam meg, a hagyományosnál jóval több paramétert alkalmazó modellek 
segítségével. 

A hasonlósági és affin transzformáció paramétereinek meghatározására 
szolgáló algebrai egyenletrendszerek megoldásához Gröbner bázisokat és Dixon 
rezultánst alkalmaztam. Az OGPSH pontjainak felhasználásával előállított vízszintes 
és magassági transzformációk megvalósítására pedig különböző sok paraméteres 
modelleket vizsgáltam meg,  mint például algebrai polinomokat, neurális hálózatokat,  
support vector machines-t, végeselem módszert és spline interpolációt. A 
vizsgálatokat a Mathematica számítógépes algebrai rendszer felhasználásával 
végeztem. 
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3 Új tudományos eredmények 

1. TÉZIS 

Előállítottam a Helmert-féle 7 paraméteres térbeli hasonlósági 
transzformáció paramétereinek szimbolikus meghatározására szolgáló 
Dixon rezultánst. Ez formailag egyezik a Gröbner bázisokkal kapható 
alakkal, azonban a kiterjedt numerikus vizsgálatok alapján a Dixon 
rezultáns algoritmusa lényegesen hatékonyabbnak bizonyult, mivel az 
algoritmus invariáns mind a kiválasztott egyenletek, mind pedig az 
eliminálandó paraméterek, mint változók sorrendjére. 

Kapcsolódó publikációk: [2], [10], [15], [18], [20], [21]. 
 
Előállítottam a Helmert-féle 7 paraméteres térbeli hasonlósági transzformáció 

paramétereinek szimbolikus meghatározására szolgáló Dixon rezultánst.  
A 7 (a, b, c, m, X0, Y0, Z0) paraméter meghatározásához 7 egyenlet felírására 

van szükség. Egy közös pont felhasználásával, melynek a térbeli derékszögű 
koordinátái mindkét rendszerben ismertek, 3 egyenlet írható fel, tehát az összes 
paraméter meghatározásához legalább 3 közös pontra van szükség.  Ekkor 9 
egyenletet tudunk felírni ( ). A szimbolikus megoldáshoz 

tehát ki kell választani 7 egyenletet a 9-ből, amely  módon lehetséges. A 

kiválasztott 7 egyenletet meg kell oldani, mind a 36 esetben, és a megoldások 
súlyozott átlaga lesz az eredmény. A súlyozást a Gauss-Jacobi kombinatorikus 
módszer alapján számíthatjuk. 
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A 7 egyenlet szimbolikus megoldása azt jelenti, hogy a 7 egyenletből álló 
algebrai egyenletrendszer megoldását visszavezetjük egy egyismeretlenes, adott 
esetben negyedfokú polinom zérushelyeinek meghatározására. A Dixon rezultáns  
ezt a negyedfokú polinomot reprezentálja. 

A 7 paraméteres transzformáció szimbolikus megoldása megadható Gröbner 
bázisok felhasználásával vagy a geodéziai szakirodalomban eddig nem vizsgált 
Dixon rezultáns alkalmazásával is. Az értekezésben részletesen ismertettem a Dixon 
rezultáns elvét és módszerét is, mivel ennek nincs magyar nyelvű szakirodalma és 
amelynek, mint azt említettem, a geodéziai alkalmazása újszerű. 

Az általam előállított Dixon rezultáns, azaz a Helmert-féle 7 paraméteres 
térbeli hasonlósági transzformációra vonatkozó  szimbolikus megoldás, bár formailag 
egyezik a Gröbner bázisokkal meghatározható alakkal, azonban, a kiterjedt 
numerikus vizsgálatok alapján, a következő előnyökkel rendelkezik ez utóbbival 
szemben: 

1) A Dixon rezultánssal való számítás a tapasztalataim szerint legalább egy 
nagyságrenddel gyorsabb, mint Buchberger algoritmust használó Gröbner 
bázisokkal történő megoldás, lásd 1. táblázat.  
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2) Amíg a redukált Gröbner bázissal való számítás ideje jelentősen függött az 
éppen kiválasztott egyenletektől (a 9-ből kiválasztott 7 egyenlettől), addig a 
Dixon rezultáns segítségével való megoldás erre invariánsnak tekinthető, lásd 
1. táblázat. 

 

kiválasztott 7 db 
egyenlet 

f1, f2, f3, f4,  
f6, f7, f8 

f1, f2, f3, f4,  
f5, f8, f9 

f1, f2, f3, f4,  
f5, f7, f9 

f1, f2, f3, f4,  
f6, f8, f9 

futási idő Gröbner 
bázis esetében 0.219 s 0.688 s 0.985 s 3017.69 s 

futási idő Dixon 
rezultáns esetében 0.016 s 0.016 s 0.016 s 0.016 s 

1. táblázat Futási idők néhány kiválasztott hetes kombináció esetében 

3) A már kiválasztott 7 egyenlet esetén az a, b, c paraméterek eliminálásának 
sorrendje, melyet a redukált Gröbner bázisok alkalmazásánál definiálni kell, 
jelentős hatással volt a számítások idejére. Bizonyos sorrendek esetében, a 
Gröbner bázisokkal, a mérnöki számításoknál praktikusan elvárható időn 
belül, nem kaptam eredményt (lásd 2. táblázat). Sajnos a változók 
eliminálásának ideális sorrendje előre nem ismert, így a Gröbner bázisokkal 
történő számításoknál ez jelentősen növelheti a megoldás idejét. Ilyen 
tekintetben a Dixon rezultáns sokkal robusztusabb, azaz invariánsnak 
bizonyult erre a sorrendre is, nem csak a kiválasztott hetes kombinációkra.  

Kiválasztott hetes kombinációk 
Változók eliminálási 

sorrendje f1, f2, f3, f4,  
f6, f7, f8 

f1, f2, f3, f4,  
f5, f8, f9 

f1, f2, f3, f4,  
f5, f7, f9 

f1, f2, f3, f4,  
f6, f8, f9 

a ,b, c 0.219 s 0.688 s 0.985 s 3017.690 s
a, c, b 0.360 s 35.921 s 0.672 s 2601.750 s  
b, a, c 0.250 s 0.922 s 0.765 s 3172.480 s
b, c, a 163.765 s 0.547 s 33.985 s 0.484 s
c, a, b 0.719 s 52.328 s 0.562 s 1831.420 s
c, b, a 174.547 s 0.750 s 47.797 s 0.532 s

2. táblázat Gröbner bázisokkal történő megoldások futási ideje a változók eliminálási 
sorrendjének függvényében 

4) A relatív koordinátáknak nevezett új állandók bevezetése kedvező hatással 
volt a futási időkre. A 3. táblázatban az eredeti koordinátákkal és a relatív 
koordináták bevezetésével történő megoldások futási idői láthatóak a Dixon 
rezultáns esetére. A kiválasztott kombináció éppen az egyik kritikus 
kombináció volt a Gröbner bázisok alkalmazását illetően (lásd 2. táblázat 
utolsó oszlopa). Gröbner bázisok használatával több órás futási idő elteltével 
sem sikerült meghatározni a megoldást a relatív koordináták bevezetése 
nélkül. 
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f2, f3, f4, f5, f6, f8, f9 
kombináció 

Eredeti koordináták 
használata 

Új, relatív koordináták 
használata 

Dixon rezultáns 2.25 s 0.016 s 

3. táblázat Futási idők az eredeti koordináták és a bevezetett relatív koordináták 
használatával Dixon rezultánssal 

Miután a fenti táblázatokban abszolút idők szerepelnek, ezért az 
egyértelműség érdekében meg kell jegyeznem, hogy a számításokat Mathematica 
5.2 szoftverrel végeztem, egy HP xw 4100 számítógépen, Windows XP operációs 
rendszer alatt, 3 GHz P4 Intel processzorral és 1 GB RAM-mal.  

Tehát összefoglalva a Dixon rezultáns  
− előállítása egy nagyságrenddel rövidebb időt igényel, 
− az előállítás ideje invariáns mind a kiválasztott egyenletek, mind pedig az 

eliminálandó paraméterek, mint változók sorrendjére, és 
− meghatározása nem igényli a relatív koordináták bevezetését. 

2. TÉZIS 

Kidolgoztam a Helmert-féle térbeli hasonlósági transzformáció 
általánosításának, a 9 paraméteres térbeli affin transzformáció 
paramétereinek  előállítására szolgáló szimbolikus megoldási módszert. A 
Dixon rezultáns, illetve a Gröbner bázisok alkalmazásával megadtam a 
transzformáció szimbolikus megoldását, azaz visszavezettem a 9 
ismeretlenes 9 egyenletből álló algebrai egyenletrendszer megoldását 
egyetlen egyismeretlenes algebrai polinom zérushelyeinek 
meghatározására.  

Kapcsolódó publikációk: [5], [10], [20], [21] 
 
Előállítottam a 9 paraméteres térbeli affin transzformáció paramétereinek 

szimbolikus megoldását, melyre korábban csak linearizálást alkalmazó módszerek 
voltak ismertek.  

A 9 paraméteres térbeli affin transzformáció a C7(3) Helmert-féle 7 
paraméteres térbeli hasonlósági transzformációnak az általánosítása. Térbeli affin 
transzformáció esetében a három eltolási paraméter, három tengely körüli forgatás 
mellett 3 méretarány tényező kerül alkalmazásra a három koordinátatengely 
irányában, szemben a C7(3) egyetlen méretarány tényezőjével.  

A 9 paraméter (a, b, c, σ1, σ2, σ3, X0, Y0, Z0) meghatározásához 3 közös pontra 
van szükség, ekkor 9 egyenletet írhatunk fel a 9 paraméterre. A Dixon rezultáns, 
illetve a Gröbner bázisok alkalmazásával megadható a transzformáció szimbolikus 
megoldása, azaz visszavezethető a 9 ismeretlenes 9 egyenletből álló algebrai 
egyenletrendszer megoldása egy egyváltozós algebrai polinom zérushelyeinek 
meghatározására.  

A fenti 9 egyenlet redukálása egy egyváltozós polinomra több lépésben 
történhet, a következő módon: 

1. A 9 egyenletből különbségképzésekkel kiküszöbölhetők az (X0, Y0, Z0) 
eltolási paraméterek, az így megmaradó 6 egyenlet már csak 6 ismeretlent 
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2. A megmaradt 6 nemlineáris egyenletből Dixon rezultáns vagy Gröbner 
bázisok használatával kiküszöbölhetők az a, b, c paraméterek, így marad 3 
algebrai egyenlet, amelyekben már csak a  σ1, σ2, σ3 ismeretlenek (a három 
méretarány tényező reciprokai) szerepelnek.  

3. A 3 méretarány tényező reciprokát tartalmazó egyenletrendszer új 
együtthatók bevezetésével, a Dixon rezultáns vagy a Gröbner bázisok 
használatával tovább egyszerűsíthető két egyenletből álló, 2 
méretaránytényező reciprokát, mint ismeretlent tartalmazó egyenlet-
rendszerré. 

4. A megmaradt 2 egyenletből Dixon rezultáns alkalmazásával kiküszöbölhető 
az egyik ismeretlen és egy egyváltozós polinomot kapunk σ1-re. 

Ez, mint egyismeretlenes algebrai egyenlet, amely ismeretlenként csak az 
egyik méretaránytényező reciprokát tartalmazza, a Newton–Raphson-féle 
másodrendű konvergenciát biztosító numerikus eljárással hatékonyan megoldható a 
jól becsülhető kezdeti feltételnek köszönhetően, vagyis nem szükséges a polinom 
összes zérushelyét meghatározni. A szimbolikus megoldás alapján ezek után 
kiszámolható mind a 9 paraméter. 

Az eljárás gyorsasága miatt jól használható akár az n pont esetében 
alkalmazható Gauss-Jacobi megoldásnál is, de jó kezdeti értékeket szolgáltathat a 
hagyományos linearizálással történő megoldáshoz, vagy a későbbiekben ismertetett, 
a célfüggvény paraméterek szerinti szimbolikus deriválásán alapuló eljáráshoz is. 

3. TÉZIS 

Számítógépes algebra felhasználásával eljárást dolgoztam ki n pont 
esetére, megoldva a 7 illetve 9 paraméteres transzformációk 
paraméterbecslési problémáját a legkisebb négyzetek módszerének 
közvetlen alkalmazásával, a minimalizálandó célfüggvény paraméterek 
szerinti szimbolikus deriválásával. Az általam javasolt módszer esetén 
nincs szükség az egyenletek linearizálására, elhanyagolások 
alkalmazására. A szimbolikus deriválással kapott kifejezésekben szereplő 7 
illetve 9 nemlineáris egyenlet numerikusan megoldható a Newton-Raphson 
módszerrel, kezdeti értéknek az első két tézisben kidolgozott szimbolikus 
megoldások eredményeit használva.  
Numerikus vizsgálatokat végeztem a Newton-Raphson módszer 
konvergenciáját illetően és bevezettem egy geometriai indexnek nevezett 
mértéket, amellyel minősíteni lehet a szimbolikus megoldáshoz kiválasztott 
ponthármas geometriai elhelyezkedését, elkerülendő a kedvezőtlen kezdeti 
értékeket szolgáltató ponthármasokat. 

 
Az első két tézisben szimbolikus megoldást adtam a térbeli hasonlósági és 

affin koordinátatranszformáció azon esetére, amikor 3 közös pont koordinátáit 
ismerjük a két rendszerben. A geodéziában azonban általában háromnál több (n 
darab) közös pont áll rendelkezésünkre és ezekhez határozzuk meg kiegyenlítéssel 
a transzformáció paramétereit. A kiegyenlítés általában a legkisebb négyzetek 
módszerével történik. 
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Számítógépes algebra felhasználásával eljárást dolgoztam ki n pont esetére, 
megoldva a 7 illetve 9 paraméteres transzformációk paraméterbecslési problémáját a 
legkisebb négyzetek módszerének közvetlen alkalmazásával, a minimalizálandó 
célfüggvény paraméterek szerinti szimbolikus deriválásával. Az általam javasolt 
módszer esetén nincs szükség az egyenletek linearizálására, elhanyagolások 
alkalmazására, mint például a kis értékű forgatási szögek, illetve az egyhez közeli 
méretarány tényező feltételezésére. Mindig az alkalmazott paraméterek számával 
megegyező számú nemlineáris egyenletet kell megoldani numerikusan, függetlenül a 
közös pontok számától.  

A szimbolikus deriválással kapott kifejezésekben szereplő 7 illetve 9 
nemlineáris egyenlet numerikusan megoldható a Newton-Raphson módszerrel.  Az 
eljárás ugyan másodrendűen konvergál, azonban a konvergencia sebessége erősen 
függ a kezdeti értékektől. Megfelelő kezdeti értékeket pedig az első két tézisben 
ismertetett  szimbolikus megoldások szolgáltathatnak. 

Numerikus vizsgálatokat végeztem a Newton-Raphson módszer 
konvergenciáját illetően, mivel a módszer nem minden kezdeti érték esetén 
konvergens. Nem mindegy, hogy a rendelkezésre álló n pont közül melyik 3 pontot 
választjuk a kezdeti értékek szimbolikus meghatározásához. Bevezettem egy 
geometriai indexnek nevezett mértéket, amellyel minősíteni lehet a szimbolikus 
megoldáshoz kiválasztott ponthármas geometriai elhelyezkedését, elkerülendő a 
kedvezőtlen kezdeti értékeket szolgáltató, közel egy egyenes mentén elhelyezkedő 
ponthármasokat, amelyek divergenciát eredményezhetnek a numerikus megoldás 
során. 

Mindezek alapján tehát új eljárást adtam a Helmert-féle 7 paraméteres térbeli 
hasonlósági transzformáció, valamint a 9 paraméteres térbeli affin transzformáció 
paramétereinek meghatározására n közös pont esetére, felhasználva az első két 
tézis eredményeit. 

4. TÉZIS 

Kidolgoztam a WGS84 - EOV rendszerek közötti vízszintes 
koordinátatranszformáció megoldását  neurális hálózatok alkalmazásával.  
Kimutattam, hogy egy egyrétegű szigmoid aktivációs függvénnyel 
rendelkező neurális hálózat, mint több paraméteres modell alkalmazása az 
adott transzformáció megoldására lényegesen kedvezőbb, hatékonyabb, 
mint az eddig hagyományosan alkalmazott transzformációs modellek.  
A gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos kiegészítést tettem Scarselli 
és Ah Chung Tsoi tételéhez, miszerint a tétel által meghatározott, egy adott 
fokszámú polinomot tökéletesen közelítő neuronszámú hálózattal, a mérési 
adatokra nézve, legalább olyan pontos közelítést tudunk elérni, mint a neki 
megfelelő polinommal. Tehát a megfelelő neuronszámú neurális hálózat 
akár jobb eredményt is nyújthat, mint a polinomokkal történő közelítés, 
hasonlóan az általam kapott eredményekhez. 

Kapcsolódó publikációk: [6], [8], [11], [12], [16], [17], [22], [23]. 
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Az OGPSH pontok felhasználása alapján az ország területére egységesen 
alkalmazható, geodéziai pontosságot szolgáltató transzformációs módszer 
kidolgozásának lehetőségét vizsgáltam meg különböző több paraméteres modellek 
alkalmazásával. 

A maradék ellentmondások csökkentése érdekében különválasztottam a 
vízszintes és a magassági transzformációkat. Ennek a szétválasztásnak a 
jogosságát támasztja alá a hagyományosan egymástól elkülönült vízszintes és 
magassági alapponthálózatok és a GPS háromdimenziós alapponthálózata közötti 
különbség, illetve a magasságok teljesen eltérő értelmezése is a két rendszerben.  

A vizsgálatok alapján kimutattam, hogy egy egyrétegű szigmoid aktivációs 
függvénnyel rendelkező neurális hálózat, mint több paraméteres modell alkalmazása 
az EOV − WGS84 vízszintes transzformáció megoldására lényegesen kedvezőbb, 
hatékonyabb, mint az eddig hagyományosan alkalmazott hasonlósági, affin vagy 
akár polinommal történő transzformáció, miután a neurális hálózattal még az ezek 
közül legpontosabb polinommal való transzformációnál is mintegy 25-30%-kal jobb 
eredményt sikerült elérni. A neurális hálózatokkal végzett transzformáció, egységes 
paraméterkészlettel az egész országra, az 5 cm alatti pontosságot az ország mintegy 
74%-án biztosítja (1. ábra).  

 

1. ábra WGS84-EOV koordinátatranszformáció maradék eltérései neurális hálózatokkal 
előállított modell alkalmazásával (1 cm-es szintvonalközzel, 5 cm alatti eltérések fehérrel jelölve) 

Megállapítható, hogy a geodéziában felmerülő kétváltozós regresszió-
számítási feladatoknál alkalmazandó módszer kiválasztásában a döntő szempont a 
rendelkezésre álló adatok mennyisége. Kimutattam, hogy a neurális hálózatok akkor 
használhatóak eredményesebben a polinomokkal történő transzformációnál, amikor 
kellően sok adat áll a rendelkezésünkre. Két okból is több adatra van szükség: 
részben amiatt, hogy a neurális hálózatokkal történő regresszió során az adatokat 
két csoportba kell sorolni: tanuló és teszt halmazokba, részben pedig amiatt, hogy 
Scarselli és Ah Chung Tsoi tétele alapján bizonyított, hogy egy adott fokszámú 
polinomot tökéletesen közelítő neurális hálózat sokkal több paramétert igényel.  
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Scarselli és Ah Chung Tsoi tételéhez a gyakorlati alkalmazás szempontjából 
fontos kiegészítést tettem, miszerint a mérési adatokra nézve, a tétel által 
meghatározott neuronszámú hálózattal legalább olyan pontos közelítést tudunk 
elérni, mint a neki megfelelő polinommal. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő 
neuronszámú neurális hálózat ilyen értelemben akár jobb eredményt is nyújthat, mint 
a polinomokkal történő közelítés, hasonlóan az általam kapott eredményekhez. 

5. TÉZIS 

Kidolgoztam a WGS84 - EOMA rendszerek közötti magassági 
transzformáció megoldását kombinált GPS, szintezési, gravimetriai adatok 
alkalmazásával, a gravimetriai és a GPS geoid között kapcsolatot leíró 
korrekciós felület megadásával. 
A több különböző megvizsgált módszer közül, a leghatékonyabbnak 
bizonyult  harmadfokú spline közelítéssel előállított korrekciós felület, 1-2 
centiméteres pontosságú felületillesztést biztosít. A kapott összefüggés 
analitikus formában megadható, így a későbbiekben egyszerűen 
felhasználható valamilyen magas szintű (például C vagy Java) 
programonyelvben a gyakorlati alkalmazáshoz. 

Kapcsolódó publikációk: [1], [3], [4], [7], [9], [13], [14], [16], [17], [19], [24] 
 

Az egész országra egységesen használható, geodézia pontosságú WGS84 − 
EOV transzformáció előállítása vízszintes értelemben sem egyszerű eset, azonban a 
GPS-szel meghatározott magasságok helyi magassági rendszerbe (EOMA –
 Egységes Országos Magassági Alaphálózat) történő transzformációjánál újabb 
problémát vet fel a két rendszerben teljesen eltérő jellegű magasságok használata. A 
WGS84 rendszerében tisztán geometriai jellegű, ellipszoid feletti magasságokat 
használunk, míg a helyi magasságok a Föld nehézségi erőterében értelmezett 
tengerszint feletti magasságok, nevezetesen Balti tengerszint feletti magasságok. A 
kettő közötti kapcsolatot geoid modell használatával teremthetjük meg. 

A két rendszer közötti átszámításhoz, transzformációhoz, megfelelő 
pontosságú geoidmodellre van szükség. Néhány centiméteres pontosságú, a terepi 
geodézia számára is használható geoid megoldást állíthatunk elő kombinált GPS-
gravimetriai geoiddal, ún. korrekciós felület alkalmazásával. 

Megvizsgáltam több különböző modellt a korrekciós felület előállítására: 
algebrai polinomok, neurális hálózatok, support vector machines, végeselem 
módszer és spline interpoláció. Ezek közül a leghatékonyabbnak a harmadfokú 
spline interpoláció bizonyult, miután ezzel a felületillesztés 1-2 centiméteres 
pontossággal megoldható. A módszer kiválasztásánál nem elhanyagolható 
szempont, hogy a kapott összefüggés megadható analitikus formában, így a 
későbbiekben a kapott összefüggés egyszerűen felhasználható valamilyen magas 
szintű (például C vagy Java) programozási nyelvben. 

A centiméteres pontosságú geoidfelülethez persze arra lenne szükség, hogy a 
szintezés és a GPS mérésekből származó adataink is legalább ilyen pontosak 
legyenek. A módszer azonban eredményesen alkalmazható lesz akkor is, ha újabb, 
pontosabb adatok állnak a későbbiekben a rendelkezésünkre. 
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A vizsgálatok alapján megállapítható az is, hogy ugyancsak fontos az adatok 
egyenletes eloszlása, durvahiba szűrése és a módszerek tesztelése szempontjából a 
tanuló és a teszthalmaz ideális szétválasztása is.  

A leghatékonyabbnak bizonyult harmadfokú spline interpolációval  
előállítottam a 304 szintezett OGPSH pont alapján a magyarországi korrekciós 
felületet a HGTUB2000 gravimetriai geoidhoz és ezek alapján a korrigált GPS-
gravimetriai geoidot is. Az OGPSH pontok transzformációjának vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy a transzformáció, az így meghatározott geoidot felhasználva, 
az ország egész területén 5 cm alatti eltérésekkel végrehajtható. 

A 2. ábrán jól látható a korrigálatlan gravimetriai és a korrekciós felülettel 
javított GPS-gravimetriai geoiddal elérhető javulás a transzformáció maradék 
ellentmondásait illetően. 

  
2. ábra A korrigálatlan (bal oldalt) és a korrigált geoiddal (jobb oldalt) végzett magassági 

transzformáció maradék ellentmondásainak hisztogramja az OGPSH pontjaiban 

4 Az értekezés eredményeinek hasznosítási lehetőségei 

Az első három tézisben kidolgozott eljárás a térbeli hasonlósági és affin 
transzformációra használható olyan esetekben is, amikor a két egymásba 
transzformálandó rendszer között nem ismertek közelítőleg az eltolási értékek,  
forgatási szögek és a méretarány tényező, illetve amikor nem alkalmazhatóak a kis 
forgatási szögek esetében érvényes elhanyagolások. Ilyen esetekkel találkozhatunk 
mind a fotogrammetria, mind a robottechnika területén. 

A neurális hálózatokkal meghatározott EOV – WGS84 transzformációs modell 
gyakorlati alkalmazások számára való hozzáférhetősége érdekében egy internetes 
Java alkalmazást készítettem. Ez az alkalmazás bárki számára elérhető a BME 
Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének honlapjáról, az on-line szolgáltatások 
menüpont alól (http://www.agt.bme.hu/on_line/). 

A magassági transzformációra előállított korrigált GPS – gravimetriai geoid 
megadható analitikus formában, hiszen mind a gravimetriai geoid közelítésénél, mind 
a korrekciós felület közelítésénél harmadfokú spline interpoláció került alkalmazásra, 
amely analitikus formulával leírható. A jövőben célszerű lenne ezzel a 
transzformációval kiegészíteni a vízszintes transzformációra készített Java appletet. 
Az appletnek most is van egy olyan változata a tanszék honlapján, amely tartalmaz 
magassági transzformációt is, ez azonban lényegesen pontatlanabb megoldással 
készült, ebben a gravimetriai geoid neurális hálózatokkal lett közelítve, a korrekciós 
felület pedig polinommal. A hatékonyabb gyakorlati felhasználás érdekében ezt 
szeretném a jövőben lecserélni a most megadott pontosabb modellre. 
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6 Coordinate transformation using Computer Algebra System and 
artificial neural networks  

(Summary of the dissertation) 

Coordinate transformation is a frequent task in geodesy, because of the 
different, simultaneously existing, coordinate and projection systems in a country. 
Together with the development of technology, the need to solve new transformation 
problems arises. In precise positioning with global positioning system (GPS) 
coordinates given in the World Geodetic System 1984 (WGS84) often have to be 
transformed into local geodetic coordinate system, for instance in Hungary the HD72 
coordinate system with the Unified Nationwide Projection (EOV – in Hungarian). The 
transformation between the traditional terrestrial coordinate system and the satellite 
observations derived network is a difficult task due to the heterogeneity of the data. 

Because of the importance of the topic, many scientist were working on 
solving coordinate transformation problems, and therefore nowadays a lot of different 
models for transformation exist. However, the development of computer science 
provide new and probably more efficient, more precise and faster techniques to solve 
this problem. One of these tools is the use of Computer Algebra Systems (CAS). 
CAS integrate modern numeric and symbolic mathematical algorithms as built-in 
functions, and can be used as 'live' mathematics for creating, proving and evaluating 
algorithms and expressions in numeric or symbolic form. The geodetic computational 
problems are mostly nonlinear problems. Solving them with traditional methods often 
requires linearization, finding the approximate starting values, iterations and lots of 
computational time. Many nonlinear problems in geodesy, like the coordinate 
transformation problem, can be solved symbolically using the algorithms of CAS, like 
Gröbner basis or Dixon resultant. 

Another new and effective tool of computer science is the artificial neural 
network, which was used successfully in many fields of function and surface 
approximation.  

In the first part of my dissertation I wanted to work out a symbolic solution for 
the most frequently used 7-parameter Helmert and 9-parameter affine transformation 
models, to avoid the errors of the traditional methods due to simplification and 
linearization. For this reason I worked out symbolic solutions for both of these 
problems using the minimally necessary 3 points with known coordinates in both 
coordinate systems. For N point I developed a new method using directly the least 
squares method, differentiating symbolically the objective function and solving 
numerically with Newton-Raphson method a system of equations containing  7 or 9 
equations according to the Helmert or affine transformation.  

In the second part of my dissertation I tried to develop a transformation model 
for the WGS84 – EOV transformation which can be used uniformly for the whole area 
of the country with centimeter precision. For such a large area the Helmert and affine 
transformation cannot be used uniformly with centimeter precision because of the 
large distortions between the traditional terrestrial and the GPS derived networks. 
Therefore, to solve this problem I used different models with higher parameter 
numbers. For the horizontal transformation I used artificial neural networks. For the 
height transformation from ellipsoidal to orthometric heights I used a so called 
corrector surface with spline interpolation, combining GPS/leveling data and 
gravimetric geoid. 
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7 New scientific results 

1st achievement 

I developed the Dixon resultant for determining symbolically the parameters of 
the 7-parameter 3D Helmert transformation. The Dixon resultant is formally 
equivalent with the form derived from the Gröbner basis computation, but based 
upon the extensive numerical calculations, the algorithm of the Dixon resultant 
proved to be more efficient, because the algorithm is insensitive to the 
combinatorial sequence of the selected equations and to the order of variables to 
be eliminated. 

2nd achievement 

I worked out the symbolical solution of the 9-parameter 3D affine transformation 
which is the generalization of the 3D Helmert transformation. So from the 9-
variable nonlinear system of 9 algebraic equations, using the Dixon resultant and 
the Gröbner basis, I deduced a monomial, the roots of which give the solution of 
the transformation problem. 

3rd achievement 

I suggested a transformation method for the case of N point using computer 
algebra system. With this I solved the parameter estimation problem of the 7 and 
9 parameters transformation with direct application of the least squares method, 
by differentiating symbolically the objective function to be minimized. Using the 
method I proposed there is no need to linearize the equations or to use 
simplifications. The 7 or the 9 nonlinear equations derived from the symbolical 
derivations can be solved numerically with the Newton-Raphson method using as 
starting values the results of the symbolical solutions of the 7 or 9-parameter 
transformations described in the first two achievements. 
I made numerical calculations concerning the convergence of the Newton-
Raphson method and I introduced a new coefficient, the geometrical index, to 
represent the geometry of the 3 points selected for the symbolical solution to 
avoid the solutions which provide disadvantageous starting values. 
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4th achievement 

I worked out a model  for the transformation between the global WGS84 and the 
local  EOV systems with artificial neural networks. 
I demonstrated that the application of a neural network as a multiparameter 
model with one hidden layer, using sigmoid activation functions is significantly 
more advantageous and more efficient for this special transformation then the 
traditionally applied transformation models. 

5th achievement 

I developed the height transformation between the global WGS84 ellipsoidal 
heights and the local EOMA orthometric heights using the so called corrector 
surface combining GPS/leveling data with gravimetric geoid model.  
I examined different methods approximating the corrector surface. The cubic 
spline interpolation proved to be the most efficient and provided 1-2 centimeter 
precision in the surface fitting. The recieved solution can be given in analytical 
form and this can be used later in a high level programme language like C++ or 
Java for practical applications. 
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