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Matematika, mérnöki tevékenység 
Mi az optimális tartomány, ahol jól működik? 
Mértékegység: méter (1875), bécsi öl (1,896m), királyi öl (3,12 m),  



Távolság és pontosság 



Távolság tartományok    1000 km 
 1812-1855 fokmérések    2820km  
Friedrich Georg Wilhelm von Struve  

Forrás: Wikipédia 



Térképezésben használt ellipszoidok 



Magyarország   1976 
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Németország 

Távolság tartományok 
100 km 



A felmérés tárgya:  
az M3 autópályán lévő repedések helye,  
mindkét oldalon, 3 sávban a  
72 km és a 95 km között. 
A felmérés ideje: 2003. október 17-30. 

ke
re

ke
s h

os
sz

ús
ág

 m
ér

ő Távolság tartományok 10 km 



Távolság tartományok 1 km 
Jeli arborétum, akadálymentesített tanösvény 660 m               2014 



Műholdas GNSS (GPS, GLONASS stb.)  
 Távolság tartományok Km, m, cm 
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Távolság tartományok m - mm 



Eszközök 
• Másodperc teodolit 
• acélszalag 
• szintezőműszer  
• szintezőléc 
• filctoll, golyóstoll, karctű 
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BRIDGESTONE japán gumigyár, Tatabánya (Környe) 
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Ellenőrző lista: egyenesre mérés, távolság, magasság, dőlés       
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Libella    0,02 mm/m   ~ 4” 



Óra (dial indicator) 0,01 mm 



Értelmezési tartomány és értékkészlet a mérnöki 
tevékenységben   
Dr. Gyulai István – Dr. Papp Zoltán 
SZE AHJK Környezetmérnöki Tanszék,  Győr 

Köszönöm a figyelmet! 
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