
VETÜLETTAN 

Online módszertani anyag
az ismeretek elsajátításának segítése érdekében

Távérzékelés és térképészet 

OFD1102 (L), OFD 1170 (L), 

B. Pristyák Erika

a gömböt a síkba ,    gömb a síkon ???

• a Föld (alapfelület) térben görbült felület –

• a térképlap (képfelület) sík

• rávetítjük valamilyen módszerrel (vetítősugarak)



Napjainkban távérzékelés, GPS



• A Föld vagy más égitest (alapfelület) felszínét vagy annak

egy részét meghatározott matematikai törvényszerűségek

alapján vetítjük a térképlap (képfelület) síkjába.

A leképezés módja 

határozza meg a vetület tulajdonságait, a torzulások mértékét.

• A pontok (gömbi vagy ellipszoidi) földrajzi koordinátái
és a képfelületen ezeknek megfelelő pontok síkkoordinátái
közötti matematikai kapcsolatot a vetületi egyenletek írják le.

• A vetületek ismerete feltétlenül szükséges, mert csak így lehet 
kiválasztani a készítendő térkép céljának leginkább megfelelő 
vetületet.



Alapfelületi irányok, vonalak   (KICSIT MÁSKÉNT  BPE)

• Azimut: az alapfelületi kezdőiránnyal (északmeridián, x tengely) bezárt szög

• Loxodróma: hajózási vonal, állandó azimut

• Ortodróma: főkörív, legrövidebb távolság, változó azimut!



A vetület összetevői

1. Alapfelület (amiről vetítünk)

2. Képfelület (amire vetítünk)

3. Vetítő (amivel vetítünk)

A vetülethez meg kell adnunk az alapfelületet, 

Ahonnan vetítünk (általában gömb vagy forgási ellipszoid), 

• A képfelületet, 

ahová vetítünk ( sík vagy más, síkba fejthető felület), 

• és a leképezés szabályait.



Vetületek előállítása

A vetület egy olyan függvény, amely a Föld felszínét közelítő felületet 

vagy annak egy részét a képfelületre képezi le.

• Perspektív vetület: geometriai úton előállítható a vetítés 

(szerkeszthető)   VALÓS VETÜLET

• Nem perspektív: matematikai úton KÉPZETES VETÜLET





Vetület = torzulások

• A gömb nemfejthető torzulás nélkül síkba! Mindig van torzulás.

Szemléltetése:

Tissot-féle torzulási ellipszis (indikatrix)

Vetületi torzulások

• Hossztorzulás: A hossztorzulás az adott pont helyzetén kívül általában az 
iránytól is függő mennyiség. 

Ha az arányszám értéke 1, akkor az adott pontban és irányban hossztartásról 
beszélünk.

• A térkép minden pontjában hossztartó vetület nem létezik!

• Szögtorzulás: A szögtorzulás az adott pont helyzetén kívül általában még 
két iránytól is függő mennyiség.

– Ha az alapfelületi és képfelületi szög megegyezik egymással, akkor szögtartásról 
beszélünk.

– A

• topográfiai térképek esetén fontos a szögtartás.

• Szögtartó = konform.

•  Területtorzulás: A területtorzulás a helytől függő

• mennyiség. Ha az arányszám értéke 1, akkor

• területtartásról beszélünk.



Tissot-féle torzulási ellipszisek



• Torzulási viszonyok szerint

• Ha a Föld felszínét gömbbel, vagy forgási ellipszoiddal közelítjük, 
akkor belátható, hogy nincs olyan vetület, ami hossztartó lenne, 
vagyis bármely két pont közötti távolságot hűen őrizné meg.

(Ez Gauss Theorema egregium nevű tételéből következik.)

• hossztartó, pontosabban: a távolságok arányát megtartó 

• területtartó,pontosabban: a területek arányát megtartó 

• szögtartó, vagy iránytartó 

• körtartó, ami nem jelenti feltétlenül a távolságok és/vagy irányok 
megtartását is 

• konformis, azaz "kicsiben hasonló" (arány és szögtartó) 

• általános torzulású, ha a fenti kritériumok egyike sem teljesül 





Forrás: Halmi Ákos PTE   facebook



összehasonlító ábra

a különböző világvetületek torzításairól. 

A bal felső sarokban egy kisméretű

(r ≈ 17 m) referencia-kör van, 

ami a terepen is valós kör. 

Ennek a különböző torzítású képei

látszanak a különböző vetületeken.

(λ ≈ +18°; φ ≈ +46°; ♁ᵣ = 6 371 km.)

Egyes vetületek torzítása azért drámai. Halmi Ákos 2020

Forrás: Halmi Ákos PTE   facebook



Forrás: Halmi Ákos PTE   facebook



Vetületek csoportosítása

A vetületeket csoportosíthatjuk:

az alapfelület és a képfelület 

viszonylagos elhelyezkedése szerint

• - földrajzi fokhálózat képe

• - a vetületi torzulások (szögtartó, 

területtartó, általános torzulású)

• - Vetület vagy alkotó neve





A vetületek csoportosítása 

az alapfelület és a képfelület

egymáshoz viszonyított

helyzete alapján:

lebegő metsző érintő

A vetületek csoportosítása 

a képfelület  alapján:  

sík kúp henger

SÍK                KÚP              HENGER
L

E
B

E
G

Ő
  
  
  

 M
E

T
S

Z
Ő

  
  
  
  

 É
R

IN
T

Ő



A vetületek csoportosítása 

az alapfelület és a képfelület

egymáshoz viszonyított

helyzete alapján 

2 poláris horizontális

egyenlítői





A VETÍTÉSI KÖZÉPPONT

ELHELYEZKEDÉSÉBŐL 

KELETKEZŐ VETÜLETEK

Centrális vetület

Sztereografikus vetület

Ortografikus vetület

Centrális vetület



A VETÜLETEK CSOPORTOSÍTÁSA



SÍKVETÜLETEK













Ortografikus horizontális síkvetület











SÍKVETÜLET

Sztereografikus poláris 
érintő síkvetület







Sztereografikus poláris érintő síkvetület
r= 4,2 cm

M=1:150 000 000

Rajzolta:

XY

2022. október 30.

Egy kontinenst kérek

M=R/r
(millióra kerekítve)





KÚPVETÜLETEK



KÚPVETÜLETEK



KÉPFELÜLET = KÚPPALÁST







r=6cm      Álló lap szélétől 7cm-re

Érintő=képsík=a kúppalást egy 

alkotója a 45 fokban érintse a 

Földet





HENGERVETÜLETEK innen





Amit kérek megrajzolni:







Déli féltekét is berajzolni

Kérem az Antarktiszt belerajzolni













Az óceáni „szállítószalag” 

Czelnai, R, 1999: A világóceán. 

Modern fizikai oceanográfia (Vince Kiadó, Budapest) nyomán.









Grauss-Krüger vetület 2











Universal Transverse Mercator

1950 NATO, 1999 Mo. tag +GPS











KÉPZETES VETÜLETEK





KÉPZETES VETÜLETEK



MOLLWEIDE-FÉLE KÉPZETES TERÜLETTARTÓ VETÜLET

SZÉLESSÉGI KÖRÖK TÁVOLSÁGA

• 10o 0,76 cm

• 20o 1,52 cm

• 30o 2,26 cm

• 40o 2,97 cm

• 50o 3,64 cm

• 60o 4,26 cm

• 70o 4,82 cm

• 80o 5,29 cm

• 90o 5,60 cm



a                           a                         a                               a

b                      b                      b                       b

c                c            c             c

A tengelyhez képest a körön belüli szakaszok hossza egyenlő a körön kívüli szakaszok hosszával

Szélességi körök 10 fokonként, hosszúsági körök 30 fokonként

MOLLWEIDE-FÉLE KÉPZETES TERÜLETTARTÓ VETÜLET

r = 5,6 cm

M = 1 : 50 000 000

NÉV ÉV



Mollweide-vetületei

• Az alaptérkép póluspontos, területtartó képzetes hengervetület, 
amelyen a délkörök ellipszisek, a szélességi körök pedig 
egyenesek. A világtérkép kontúrja olyan ellipszis, aminek a 
nagytengelye az Egyenlítő, kistengelye a vetület középmeridiánja. 
Ebből származtatható a pólusvonalas vetület. Az alaptérkép vetületi 
egyenletei:

– x = φ

– y = φ×√(1-(φ/90)2)

• A pólusvonalas transzformáció egyenletei pedig:

– φ* = arcsin(0.5√3×sinφ)

– λ* = 2×φ/3

Mollweide, Karl Brandan
Wolfenbüttel, Alsó-Szászország, 1774. febr. 3. - Lipcse, 
Németország, 1825. márc. 10. 

Német matematikus, csillagász
Tanulmányainak befejezése után 1800-1811-ig Halle-ben 
tanított, majd 1811-től haláláig a lipcsei egyetemen a csillagászat 
tanára volt, emellett 1814-től a matematika tanára is. 1805-ben 
publikálta az általa alkotott területtartó vetületet (Mollweide-
vetület), amelyet elterjedten használtak világtérképekhez, 
atlaszokban, és falitérképeken. 

A trigonometriában nevéhez fűződik a Mollweide-formula













BARANYI-féle vetület



Gall-Peters vetület 2    Buckminster













Összefoglalás

Vetületválasztás szempontjai

• 50 km2 –nél kisebb terület esetén az alapfelület síknak tekinthető

• Kontinens, ország régió ábrázolásakor az alapfelület ellipszoid

• A térkép célja, ábrazolandó terület nagysága, méretaránya

• Kisebb terület általában síkvetület

• Nagyobb terület , vagy paralelkör, meridián ábrázolása általában hengervetület

• Lehetnek sajátos kövezelmények

• Szögtartás

• Pólusábrázolás

• stb

• Vetületoptmalizálást is érdemes elvégezni

Vetületek felismerése

• Fokhálózat, földrajzi koordiináta rendszer vonalai képei

• Vetület tulajdonságai

• Vetület képe

• A térkép tartalmazza a vetület nevét (pl iskolai atlaszokban)

• Méréssel: vetületanalízis



Vetületi rajzok alkalmazásai 



Hallgatói munkák, vázlatok 1



Hallgatói munkák, vázlatok 2





Gerarad  MERCATOR  

1569

Világtérkép a hajósok számára

Loxodróma képe egyenes – több száz éven keresztül használták

Szögtartó

Szélességi körök (paralell) az Egyenlítőtől távolodva egyre távolságban vannak egymástól

Pólust nem ábrázol

Hosszúsági körök (meridiánok) párhuzamosak

Grauss-Krüger és au UTM vetületek alapja 

– napjainkig használatos



Ptolemaiosz 

világtérképe

II. – XV. század



Waldseemüller 1507






