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Előszó 
 
Az „Agrártérinformatika” jegyzet azzal a céllal készült, hogy mind a BSc, mind 
az MSc, mind a PhD hallgatók számára rendelkezésre álljon egy olyan forrás, 
amely összegzi az elmúlt évek tapasztalatait, és bemutatja azokat a modern gaz-
dálkodó számára nélkülözhetetlen eszközöket és eljárásokat, amelyek hozzásegí-
tik a helyes döntések meghozatalában. A technika rohamos fejlődésének köszön-
hetően a növénytermesztésbe bevont eszközök is folyamatosan bővülnek. Az 
informatikai eszközök alkalmazása manapság már nem idegen a gazdálkodóktól, 
sőt az a tendencia mutatkozik, hogy egyre nagyobb mértékű lesz az informatikai 
rendszerekre, valamint helymeghatározásra alapozott mezőgazdaság. A gazdasá-
gossági megfontolások és a környezetvédelmi kihívások – ahogy az mindig is 
volt – arra késztetik a gazdálkodókat, hogy úgy valósítsák meg a növényterme-
lést, hogy az jövedelmező legyen, ugyanakkor hosszútávon fenntartható módon 
biztosítsa az egyre növekvő népesség élelmiszerellátását.  

A jegyzet három nagy témakör bemutatását tűzte ki célul. Jelen kötet, csupán 
az első rész, amely a műholdas helymeghatározás elméleti hátterét ismerteti, va-
lamint olyan gyakorlati példákat mutat be, amelyek a gyakorló gazdálkodók 
mindennapjaiban jelentkezhetnek. A jegyzet második része a térinformatikai 
alapon nyugvó agrárinformatikai ismereteket foglalja össze, a harmadik rész 
pedig a távérzékeléssel kapcsolatos legfontosabb ismereteket összegzi.  

Az elérhető technikai újítások, az ismertetett eszközök, valamint szoftverek 
folyamatosan fejlődnek, ezért a hallgatóknak érdemes a legfrissebb információkat 
folyamatosan követni. Ezért is fontos kiemelni azt, hogy az eszközök viszonylag 
gyors fejlődése miatt önmagában a jegyzet ismerete nem feltétlen elegendő egy-
egy vizsga sikeres teljesítéséhez, illetve a gyakorlatban használt eszközök kezelé-
séhez. Az egyetemi előadások és gyakorlatok arra hivatottak, hogy az elérhető 
legfrissebb információkat is bemutassák.  

A jegyzet megírásához – elsősorban a gyakorlati mérésekhez – számos kollé-
ga segítsége volt szükséges, akiknek ezúton is szeretnének szerzők köszönetet 
mondani. 

Abban a reményben, hogy a hallgatóság tudásának gyarapodására szolgál 
munkánk, kívánunk eredményes felkészülést a vizsgákhoz, a szerzők: 
 
 

Deákvári József és Dr. Milics Gábor   
 

Mosonmagyaróvár, 2013.május 31. 
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1. A helymeghatározás szerepe a precíziós (helyspecifikus) mezőgaz-
daságban  

A precíziós, helyspecifikus mezőgazdaság definícióját számos kutató igyekezett meg-
fogalmazni, azonban a mai napig nincs egységes, mindenki által elfogadott meghatáro-
zás, amely a technológia egészét magába foglalja. Azzal szinte mindenki egyetért, 
hogy a precíziós (termőhelyspecifikus) gazdálkodás sikerességéhez legalább három 
feltételnek teljesülnie kell: az informatika, a technológia (azon belül a korszerű techni-
ka) és a menedzsment magas színvonalának és egységének (Srinivasan, 2006). 

Szigorúan véve precíziós, termőhelyspecifikus mezőgazdaságról a helymeghatáro-
zó rendszerek polgári felhasználók számára is rendelkezésre állásától kezdve beszélhe-
tünk. A pontos helymeghatározás révén az adatgyűjtés (pl. hozamadatok, talajadatok, 
gyomadatok, stb.) majd a feldolgozást követően (térképek) megfelelő döntések meg-
hozatala után a beavatkozás (pl. tápanyag-kijuttatás, talajlazítás, növényvédőszer kijut-
tatás stb.) a táblán belül, helyspecifikusan kellő pontossággal végezhető el.  

A helymeghatározó rendszerek a modern mezőgazdaságban jelentős előnyöket 
nyújtanak a felhasználóknak. A helyspecifikus mezőgazdaság nem csak azt jelenti, 
hogy a mezőgazdasági gép pozícióját meghatározzuk, hanem azt is, hogy a különböző 
érzékelőkkel (szenzorokkal) gyűjtött adatok helyét is pontosan rögzíteni tudjuk. Ezt 
követően visszatérve az adatgyűjtés helyére a szükséges beavatkozások is azon a he-
lyen történnek csak meg, ahol az indokolt. Jó példa erre a néhány másodpercenként 
gyűjtött hozamadatok alapján készíthető hozamtérkép, ami alapvető a precíziós gaz-
dálkodás számára. Az adatokat akár valós időben (real-time) akár utólag is feldolgoz-
hatjuk (post processing). A helyspecifikusan gyűjtött adatok alapján az egyes jellemzők 
eddig ismeretlen kapcsolatrendszere is feltárható.  

A pontos helymeghatározás révén tehát optimalizálható a mezőgazdasági művelés, 
amivel jelentős költségmegtakarítás (pl. műtrágya-, gyomirtószer-, stb. felhasználás és 
kijuttatás), nagyobb termésátlag, jobb minőség, illetve az eddigieknél környezetkímé-
lőbb technológia valósítható meg, egyszóval teljesülnek a fenntartható növénytermesz-
tési technológiák követelményei (Mesterházi, 2004; Maniak, 2003).  

A műholdas helymeghatározást megelőzően rádiótechnikai megoldásokkal, úgyne-
vezett földi háromszögelési módszerrel oldották meg a táblán belüli pozicionálást. Ez a 
megoldás ugyan viszonylag pontos helymeghatározást tett lehetővé (±15 cm), de egy-
részről nagyon drága volt, másrészről a rádióadókat (antennákat) a munkagépek áthe-
lyezése után általában ugyancsak telepíteni kellett (Tamás, 2001). A technológia annak 
költségessége miatt nem terjedt el széles körben, majd a modern, műholdas helymeg-
határozás megjelenésével nem volt indokolt további alkalmazása.  

A műholdas helymeghatározás nagy előnye a földi háromszögelési módszerhez vi-
szonyítva, hogy lényegesen olcsóbb és pontosabb. A felhasználóknak nem kell adókat 
telepíteni, csak vevőket és elvileg bárhol – ahol legalább négy műhold jelei foghatók – 
pontosan meghatározhatjuk a pozíciónkat. A pontosság több műhold sugárzásának 
vételével növelhető. Ez a pontosság korábban valós idejű (real time) üzemnél általában 
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50-150 méteres volt, hiszen katonai okokból a műholdak jeleit zavarták (Tamás – Lé-
nárt, 2003).  

A műholdas jelek zavarásának az volt a hátránya, hogy ez a pontosság alkalmatlan 
volt a mezőgazdaságban a közvetlen beavatkozásra (pl.: műtrágyaszórás, növényvé-
delmi feladatok ellátása stb.). Bár korábban az adatok feldolgozása és a beavatkozás 
közben eltelt idő ugyanilyen nagyságrendű volt. Ugyanis pár órával az észlelés után az 
interneten megjelentek a zavaró kódok jellemzői, amelyek felhasználásával korábbi 
helyzetünket már 5-15 méter pontossággal rekonstruálni tudtuk. További pontosság 
eléréséhez először földi rádióállomások szolgáltattak úgynevezett differenciáljelet. Ez 
üzemelés közben különböző nehézségeket jelentett, mert a korrekciós jelek gyakran 
kimaradtak, aminek következtében a pozicionálás pontossága és megbízhatósága na-
gyon leromlott. Jelenleg – az európai Galileo program előfutáraként – már mindenki 
számára elérhető az EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) 
jelkorrekciós rendszer, amellyel a helymeghatározás pontossága nagyságrenddel növe-
kedett. Az EGNOS műholdak a Földről „álló” helyzetűnek tűnnek, mivel 
geostacionárius pályán, azaz az egyenlítő fölött a Földdel megegyező szögsebességgel 
– mintegy 36 000 km magasságban – keringenek. Ezek az adatátviteli műholdak korri-
gált műholdas helyzetmeghatározó jeleket  sugároznak a felhasználók felé (NAVSTAR 
GPS –  Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System és 
GLONASSZ – ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система). Így gyakorla-
tilag átlagban ±3-4 méteres pontosságot lehet elérni 95%-os megbízhatóság mellett. 
Amennyiben a korrekciós jelek kimaradnak, a rendszer néhány másodpercen belül 
jelez, így a nem kellő pontosságú mérések elkerülhetők. A jelenleg fejlesztés alatt álló 
európai Galileo rendszer esetében, amely a felhasználók felé öt különböző szolgáltatási 
szinten tervezi a jelek sugárzását a pontosságot és adatszolgáltatás megbízhatóságát 
tovább tervezik növelni (1. ábra). A tervek szerint a rendszer pontossága a NAVSTAR 
GPS pontosságát felülmúlja, azonban a szolgáltatások emelt szintje ennél a rendszernél 
is költségekkel jár majd.  
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Várhatóan hosszú távon a mezőgazdaságban el fognak terjedni a későbbiekben 
ismertetett ±2,5 cm pontosságú RTK (Real Time Kinematic) helymeghatározó 
rendszerek. Ezekkel már mechanikus növényápolás, vetés, növényvédő szerek, 
illetve műtrágya kijuttatása is megoldható a jelenlegi pontosságot jóval meghala-
dó biztonsággal. Ugyanakkor a globális helymeghatározás napszaktól való füg-
getlensége révén bizonyos munkák éjjel is elvégezhetők lesznek (Neményi et al., 
2003; Neményi-Milics, 2007).  

A jövőbeni mezőgazdasági alkalmazások szempontjából a legpontosabb rend-
szer a valós idejű kinematikus (RTK) módszer, amely ± 2-2,5 cm-es pontosságot 
biztosít, amennyiben a szükséges helyi antennát minden alkalommal ugyanarra a 
helyre tesszük, a pozicionálás pontossága ezen az értéken belül marad. Ennek 
elsősorban a vetésnél, mechanikus növényápolásnál illetve ültetvények permete-
zésénél valamint sorban termesztett kultúrák betakarításánál van jelentősége. 
Szintén fontos megemlíteni, hogy az automatikus kormányzás esetében is az 
RTK rendszer ajánlott. 

1.1. A műholdas helymeghatározó és kiegészítő rendszerek (GNSS) 

A műholdas helymeghatározó (NAVSTAR, GLONASSZ, GALILEO) és az 
ezekre épülő kiegészítő rendszereket (SBAS, GBAS) GNSS-nek (Global 
Navigation Satellite Systems - globális navigációs műholdrendszer) nevezzük. A 
NAVSTAR és a GLONASSZ műholdas helymeghatározó rendszerek napjainkig 
kizárólag katonai irányítás alatt állnak, amelyeknek egyes szolgáltatásai minden-
ki számára elérhetők. Jelenleg az amerikai NAVSTAR GPS (aminek szinonimá-
jaként elterjedt a rövidített GPS elnevezés), illetve az orosz GLONASSZ rend-
szer sugároz jeleket a polgári felhasználók felé. Az európai Galileo rendszer cél-
irányosan már a tervezési fázistól kedve polgári használatra szánt és polgári szer-
vezetek által felügyelt rendszer lesz (2. ábra).  
 
A GPS rendszer működéséről röviden: 
 

• a GPS rendszerben ismert helyzetű Föld körüli pályákon keringő műhol-
dak sugároznak jeleket a Föld felszíne felé, 

• a földi vevőkészülék ezeknek a jeleknek az információiból, illetve a jel-
átvitel terjedési sebességéből határozza meg saját földrajzi helyzetét,  

• a rendszer aktív műholdakkal és passzív földi vevőkészülékkel működik, 
• a GPS rendszer működéséhez szükséges, hogy a vevőkészülék antennája 

és a műholdak között ne legyen akadály, ezért beltéri  helymeghatáro-
zásra a GPS rendszer nem alkalmas. 
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2. ábra 
A GNSS rendszer és alrendszerei 

 

1.2. Az első műholdas helymeghatározó rendszer  

Az első műholdas helymeghatározó rendszer (Global Positioning System (globá-
lis helymeghatározó rendszer), GPS) fejlesztését az Egyesült Államok Védelmi 
Minisztériuma (US. Department of Defense, röviden DoD) kezdeményezte 1972-
ben. A cél olyan navigációs rendszer fejlesztése volt, mely segítségével a Földön: 
  

• -bárhol (földön, vízen, levegőben),  
• -bármikor (a nap 24 órájában),  
• -bármilyen időjárási viszonyok között, gyorsan, pontosan meghatározható 

legyen a pillanatnyi tartózkodási hely koordinátája, a pillanatnyi sebesség 
és az időpont.  

 
A fejlesztés eredménye a NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing And Ranging 
Global Positioning System - Globális helymeghatározó rendszer navigációs mű-
holdakkal idő- és távolságmeghatározás útján) GPS rendszer.  
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Az első GPS rendszer kiépítésének fontosabb állomásai: 
• 1978. február 22-én pályára állították az első Block I. műholdat. 
• 1978-1989. további 10 műholdat állítottak pályára, 
• 1983. május 20. 28db Block II. típusú műholdat megrendelnek a 

Rockwell Space System-től,   
• 1985. október 9. az utolsó Block I műholdat is pályára állítják,  
• 1989. február 14. az első Block II műhold pályára állítása, 
• 1990. december a rendszer megkezdi hivatalos működését, 
• 1991. az Öböl-háborúban a rendszer teljes kiépítettségben üzemel, 
• 1994. január 17. pályára állítják az utolsó Block II. műholdat, ezzel a tel-

jes kiépítettség megvalósul,  
• 1995. április 27. hivatalosan bejelentik a rendszer elkészültét. 

 
A GPS rendszer modernizációja 2005-től kezdődött és azóta is folyamatos, az 
elhasznált műholdak folyamatos cseréjével újabb szolgáltatások kerülnek a rend-
szerbe. 

1.3. A műholdas helymeghatározó rendszer felépítése 

Mindhárom rendszer esetében három alrendszert különböztetünk meg:  
 

1. A műholdak alrendszere (űrszegmens); 
2. A földi követőállomások alrendszere (vezérlő szegmens), 
3. A felhasználók alrendszere (felhasználói szegmens). 

 
A továbbiakban az egyes alrendszereket ismertetjük; nem az egyes helymeghatá-
rozó rendszerek bemutatására törekszünk, hanem az összehasonlítás a célunk. 

1.3.1. A műholdak alrendszere (űrszegmens) 

A műholdak alrendszerének tervezésekor elsősorban azt kellett figyelembe venni, 
hogy a helymeghatározáshoz a földi vevőkészülékeknek legalább négy műhold 
jelét kell egyidejűleg befogni. Ezért a NAVSTAR GPS üzemeltetői hat – betűk-
kel megkülönböztetett –műholdpályára összesen 24 műholdat terveztek (3. ábra), 
ez a műholdkonstelláció biztosítja, hogy a felhasználók 5-11 műholdat mindig 
láthatnak a Föld bármelyik pontjáról.  



 

 
- 11 - 

  

3. ábra 
BLOCK IIF és Block IIR típusú NAVSTAR GPS-műholdak  

 
Mivel az egyes műholdak élettartama meghaladta a tervezett 7,5 évet – így to-
vábbra is sugározzák jeleiket – a pótlásra fellőtt műholdakkal együtt jelenleg a 
GPS rendszer 31 műholddal rendelkezik az űrben. Jelenleg (2012.október 8-i 
állapot) a Block IIA műholdakból 9 db, a Block IIR műholdakból 12db, a Block 
IIR-M műholdakból 7db, a legmodernebb Block IIF műholdakból 3db sugározza 
a műholdjeleket (4. ábra). A rendszer modernizációja a Block IIR műholdakkal 
kezdődött, melyeknél erősebb a sugárzott jelszint, újabb frekvencia került beve-
zetésre, bevezették az L2C második civil jelet, illetve a biztonsági megoldások 
módosultak. Az aktuális műhold almanach az interneten elérhető1. 
 

. 
4. ábra 

A NAVSTAR GPS műholdak 6 pályasíkja 

                                                 
1 http://www.gpsworld.com/gnss-system/almanac/the-almanac-4265#glonass-2 

műho l-
 

o rb itá lis  
 



 

 
- 12 - 

A GLONASSZ rendszer űrszegmensét három műholdpályára tervezték, ahol 
mindegyik pályán nyolc műhold kering. A rendszer teljes kiépítettsége 1976 és 
1995 között megvalósult, de a műholdak pótlását a Szovjetunió szétesésével nem 
tudták megoldani. A mélypont 2003 nyarán volt, amikor az első műholdpályán a 
8 műhold helyett mindössze 2 műhold működött, a második műholdpálya üres 
volt, a harmadik pályasíkon pedig 6 műhold szolgáltatta a jeleket. 2006. január 8-
án Putyin elnöki rendelettel gyorsította fel a GLONASSZ modernizációját, mely-
nek eredményeként 2011 októberében ismét teljes kiépítettségű lett a rendszer. 
2007. május 18-án Putyin elnök hivatalosan is engedélyezte a GLONASSZ pol-
gári célú használatát („Glonass Navigation System Free for Customers”). 
 
Az európai Galileo rendszert szintén három műholdpályára tervezték, de az egyes 
műholdpályákon már 10 műhold fog keringeni – amelyből három tartalékként 
működik majd – biztosítva ezzel a teljes földi lefedettséget és a megbízható jel-
sugárzást. A könyv írásakor már 4 műholdat felbocsátottak, amelyek sikeresen 
sugározzák a jeleket a Földre. A teljes kiépítettség 2019-re valósul meg. Az 1. 
táblázat a három rendszer űrszegmensének legfontosabb adatait foglalja össze. 
 

1. táblázat   
A GNSS rendszerek űrszegmenseinek fontosabb jellemzői  

 NAVSTAR GPS GLONASSZ Galileo2* 
Aktív műholdak/tervezett 
műholdak száma 31/24 14/24 2/30 

Műholdpályák száma 6 3 3 
Keringési idő 11 óra 58 perc 11 óra 15 perc 14 óra 

Pályamagasság (nadírban) 20.200 km 19.100 km 23.222 km 

Pályasík és az egyenlítő 
között bezárt szög 55° 64,8° 56° 

1.3.2. A földi követő állomások alrendszere (vezérlő szegmens) 

Mindhárom rendszer esetében a földi követő állomások feladata, hogy vizsgálják 
(mérjék) a műholdpályák változásait, szinkronizálják és kalibrálják a műholda-
kon található órákat, illetve megbecsüljék a következő 24 órára várható műhold-
pályát.  
A NAVSTAR GPS esetében 5 földi követőállomás van (5. ábra), amelyek az 
egyenlítőhöz közel egymástól nagyjából egyenlő távolságra helyezkednek el. A 
rendszer vezérlőközpontja Colorado Springs közelében az Amerikai Egyesült 
Államok területén helyezkedik el. Munkáját öt követőállomás (Hawaii, 
                                                 
2 A rendszer teljes kiépítettsége 2019-re várható. 
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Ascension, Diego Garcia, Kwajalein, Cape Canaveral) segíti, a követőállomáso-
kon elhelyezkedő antennákkal. Az esetlegesen szükséges korrekciókat a földi 
irányítórendszer kiszámítja, majd az adatokat továbbítja az egyes műholdak irá-
nyítórendszerébe. 
 

 
5. ábra 

A NAVSTAR GPS rendszer földi követőállomásainak elhelyezkedése 
(Szerk.: Milics G., 2009. alaptérkép: http://www.beachbrowser.com/Cool-

Stuff/images/earth_map.jpg) 
 
A GLONASSZ követőállomásai a volt Szovjetunió területén helyezkednek el (6. 
ábra). A teljes rendszert egy földi telepítésű irányító komplexum (GCS - Ground-
based Control Complex) felügyeli. A rendszerirányító vezérlőközpont (SCC - 
System Control Center) és a rendszeridő meghatározásának helye Moszkva 
(Golücino-2 bázis), a követőállomások (CTS - Command Tracking Station) pedig 
Szentpétervár, Ternopol, Jenyiszejszk és Komszomolszk-na-Amure városok kö-
zelében találhatók. 
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6. ábra 

A GLONASS rendszer földi követőállomásainak elhelyezkedése 
(Szerk.: Milics G., 2009. alaptérkép: http://www.beachbrowser.com/Cool-

Stuff/images/earth_map.jpg) 
 

A Galileo rendszer földi követőállomásainak nagy részét az Európai Űrügynök-
ség (ESA - European Space Agency) Darmstadtban működő operációs központja 
(ESOC - European Space Operations Centre) üzemelteti (7. ábra).  
 

 
7. ábra 

A Galileo műholdas helymeghatározó rendszer3 
 

                                                 
3 forrás: http://esamultimedia.esa.int/images/navigation/galileo03865A4.jpg 
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A Földi követőállomások három csoportra oszthatók. Az ESA által üzemeltetett 
állomások az Európai kontinensen Kiruna (Svédország), Redu (Belgium), Villa-
franca, Cebreros és TS-1 (Spanyolország) közelében helyezkednek el. Az Euró-
pai kontinensen kívül, de szintén az úgynevezett „magállomások” közé tartoznak 
a Maspalomas (Kanári-Szigetek, Spanyolország), Kourou (Francia Guayana), 
New Norcia valamint Perth (Ausztrália) közelében elhelyezkedő állomások. A 
rendszer nagyobb megbízhatósága érdekében az Európai Űrügynökség egyéb 
szervezetekkel is megállapodást kötött a Földi követőállomások kölcsönös hasz-
nálatáról. Ezek az állomások jelenleg: Malindi (Kenya) illetve Santiago (Chile) 
közelében valamint a Spitzbergákon (Norvégia) találhatók. További részei az 
Európai Műholdas Helyzetmeghatározó Rendszernek az egyéb együttműködő 
állomások, amelyek nem az Európai Űrügynökség kezelésében vannak, de méré-
seket végeznek számára. Ezekre azért van szükség, hogy globális mérési eredmé-
nyekre támaszkodva lehessen a műholdjelek pontosságát nyomon követni. A 
kiegészítő állomások az Amerikai Egyesült Államok területén Poker-Flat (Alasz-
ka), South Point (Hawaii) és Goldstone (Kalifornia) közelében, Dél-Afrikában a 
Hartebeesthoek (HBK), a Kerguelen szigetcsoport (Francia terület az Indiai-
óceán déli részén) Japánban Masuda (Usuda), valamint Ausztráliában Canberra 
közelében találhatók (8. ábra). 
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8. ábra 

A Galileo rendszer földi követőállomásainak elhelyezkedése 
(Szerk.: Milics G., 2009. alaptérkép: http://www.beachbrowser.com/Cool-

Stuff/images/earth_map.jpg) 

1.3.3. A felhasználók alrendszere (felhasználói szegmens) 

A helymeghatározási technika fejlődésével egyre bővül azok köre, akik igénybe 
veszik a GPS technológiát. A katonaságon kívül ma már minden ágazat használja 
(közlekedés (járműnavigáció), mezőgazdaság (precíziós növénytermesztés), 
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földmérés, katasztrófavédelem, környezetvédelem, kereskedelem, a technológia 
bekerült az emberek mindennapi életébe is (sport, turisztika stb.). A felhasználói 
alrendszer helyzetmeghatározó eszközei csupán a jelek vételére alkalmasak, azaz 
a kommunikáció egyirányú. A piacon számos gyártó termékei elérhetők, a fel-
használók céljai szerint az egyes eszközök napjainkban egyre specifikáltabbak és 
a termékskála folyamatosan bővül (9. ábra).  
 

 
9. ábra 

Néhány GPS vevő 
 

1.4. A GPS működésének elméleti alapjai 

A GPS rendszerek helymeghatározásának alapja a távolságmérés. A GPS műhol-
dakról érkező elektromágneses hullámok ismert terjedési sebessége (v=3*108m/s) 
és a rádióhullám műhold-vevő között mért futási idő alapján számítható a mű-
hold-vevő távolság: 
 





=

s
m10*3*]s[t]m[d 8  

 
A vevőkészülék a műholdak által küldött információk alapján ismeri a műholdak 
pontos helyzetét és ismeri a jelek elküldésének pontos időpontját. A rádiójelek 
érkezési idejéből a vevő képes mérni a futási időt és meghatározni a műholdak 
távolságát (10. ábra).  
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10. ábra 

A műholdas helymeghatározás alapja a rádióhullámok terjedési sebességének 
mérése 

 
A vevőkészülék legalább három műhold távolságának számítása után - a műhol-
dak helyzete köré írt gömbök metszéspontjának kiszámításával - határozza meg a 
felhasználó koordinátáit. A távolságmérés pontossága tehát az időmérés pontos-
ságától függ, ezért a műholdakon nagyon pontos atomórák működnek (4 darab), 
melyek rövid idejű frekvencia stabilitása nagyon jó: 10-13 - 10-14 (300 000 - 3 000 
000 év alatt 1 sec eltérés). A GPS vevők órái több nagyságrenddel pontatlanab-
bak, de a vevők pontatlan időmérése minden mérésnél azonos hibát okoz, ezért 
még egy mérést kell végezni egy negyedik műholdra, ezzel a méréssel az órahiba 
számítható, a vevőoldali időmérés hibája kiküszöbölhető. Jegyezzük meg: a GPS 
pozíció meghatározásához legalább 4db műhold egyidejű észlelése szükséges. 

1.4.1. A műholdak által sugárzott jelek 

A műholdas helymeghatározásnál a felhasználóknak nem kell pontosan ismerni-
ük a rendszer működését, ezért csak az alapokat mutatjuk be, hiszen a termékis-
mertetőkben ezek előfordulnak, ami segíti a felhasználókat a megfelelő készülék 
kiválasztásában. Mindhárom helymeghatározó rendszer által kibocsátott jelek és 
kódok hasonló elven működnek, így elegendő, ha az elvi működést ismertetjük. 
A műholdak által sugárzott jeleket részletesen a NAVSTAR GPS alapján mutat-
juk be, a GLONASSZ és a Galileo jeleit csak vázlatosan ismertetjük.  

1.4.1.1. A NAVSTAR GPS műholdak által sugárzott jelek 

A GPS műholdak három vivőfrekvencián továbbítják az információt a felhaszná-
lók felé. A rádióhullámok vivőfrekvenciáját a műholdakon elhelyezett nagy pon-
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tosságú cézium és rubídium atomórák segítségével állítják elő. Az atomórák 
meghatározott alapfrekvencián, f0=10,23MHz-en működnek, 10-13-10-14 pontos-
ságú stabilitással. Az információt hordozó jeleket három rádiófrekvencián továb-
bítják. Az L1 frekvencia az alapfrekvencia 154-szerese, f1=154*f0=1575,42MHz, 
a frekvencia hullámhossza λ1=19,03cm, az L2 frekvencia az alapfrekvencia 120-
szorosa, f2=120*f0=1227,60MHz, a frekvencia hullámhossza λ2=24,42cm, a 
Block IIF műholdak használatával bevezetett L5 frekvencia az alapfrekvencia 
115-szöröse f5=115*f0= 1176,45 MHz, a frekvencia hullámhossza λ5=25,48cm.  
 
A három vivőfrekvenciára az alábbi információkat modulálják: 
 
1.  C/A-kód (Coarse Acquisition, durva  adatnyerés, mások szerint Clear Ac-
cess, szabad elérés), jellemzői: 
 

• a C/A-kód leírását a Standard Positioning Service (SPS)  szolgáltatás tar-
talmazza, 

• az L1 vivőfrekvencián sugározzák, 
• a kód szabad elérésű, legtöbb GPS-vevő a kódmérés alapján pozícionál, 
• a C/A kód 1024 elemet (ún. chip-et) tartalmaz,  
• a kód másodpercenként 1000-szer ismétlődik, (a chipfrekvencia  

f=1,023Mhz, vagyis az alapfrekvencia tizede, f=f0/10),  
• egyetlen chip hossza 300m, a teljes kód hossza 300km, 
• az átlagos műhold-vevő távolságon (24000km) egyidőben 80 teljes kód 

fér el, 
• minden kód tartalmazza az elküldés időpontját, 
• a C/A kód műholdanként egyedi, evvel a módszerrel az egyes műholdak 

egyértelműen azonosíthatók,  
• a kódmérés elvi pontossága:  30 m. 

 
2. P(Y)-kód (Protected, védett, mások szerint Precise, pontos), jellemzői: 
 

• a P-kód leírását a Precise Positioning Service (PPS) szolgáltatás tartal-
mazza, 

• az L1 és L2  frekvenciákon sugározzák, 
• a titkosított P-kódot Y-kódnak hívják, 
• a P-kód 2,3457*1014 elemet (adatot) tartalmaz,  
• a kód lefutásához 266 napra van szükség, 
• a P-kód mérési pontossága: 0,3m, 
• gyakorlatilag a hadsereg használja. 
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3. Navigációs és rendszeradatok, jellemzői: 
 

• az L1 és L2  frekvenciákon sugározzák, 
• tartalmazza a műhold órájának paramétereit, 
• tartalmazza a műhold pályaadatait és korrekcióit (Broadcast Ephemeris, 

BE) 
• tartalmazza a műholdak az ún,. „almanach”-paramétereit, 
• az ionoszféra paramétereit, 
• -50 bit/s az adatátviteli sebessége. 

Az almanach adatokat valamennyi műhold közelítő pályaadatait tartalmazza és 
általában 6 nap alatt frissítik.  
 
4. L2C-kód, jellemzői: 
 

• a Block IIRM  műholdak használatával vált elérhetővé,  
• az L2  frekvencián sugározott új polgári kód neve, 
• az új katonai kódot tartalmazza. 

 
5. M- (military)-kód, jellemzői: 
 

• a Block IIRM  műholdak használatával vált elérhetővé,  
• az L1 és L2  frekvenciákon sugárzott új katonai kód neve, 

 
A GPS jelek felhasználásához szükséges még egy hardver eszköz az ún. 
Auxiliary Ouput Chip ( AOC), melynek jellemzői: 
 

• minden csatornába be kell építeni, 
• a chiphez csak a rendszer üzemeltetőjének engedélyével lehet  hozzá-

jutni, 
• az AOC biztosítja, hogy 18288m (60 000 láb) magasság felett,  
• valamint 515m/s (1000knots) sebesség felett a GPS vevő beszünteti az 

adatok továbbítását, tehát a GPS vevő kimenetén nem jelennek meg a 
navigációs adatok. 

 
A 2005-ben elindított NAVSTAR GPS modernizációs folyamat eredményeként 
új vivőfrekvencia bevezetése mellett újabb kódok rendszeresítésére is sor került, 
többek között az L2C polgári felhasználásra szánt jel, ami a felhasználók számára 
tovább növeli a pontosságot (11. ábra). 
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11. ábra 

A NAVSTAR GPS jelenlegi (2000) és várható (2015) jelrendszere.  
 
Az információt hordozó digitális adatok egyébként 0 és 1 véletlennek tűnő soro-
zatának látszanak, ezért a GPS-jeleket álvéletlen-zajnak is nevezik 
(pseudorandom noise, PRN), (12. ábra). 
 

 
12. ábra 

A GPS-műholdak által sugárzott PRN kód4 
 
Az információkat tartalmazó PRN-jeleket a Bi-Phase Shift Keying (BPSK) eljá-
rással modulálják a vivőfrekvenciákra. Ez azt jelenti, hogy a kettes számrendszer 
logikája szerint a kód digitális értelemben csak 0 vagy 1 értékeket vehet fel. En-
nek a következménye a szinuszhullám fázisának eltolódása (13. ábra). 

                                                 
4 forrás: http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html 
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13. ábra 

A BPSK- moduláció elvi sémája 
 
A műholdak által sugárzott modulált rádiófrekvenciás jelek  
 
A NAVSTAR GPS-rendszer – mivel a katonaság üzemelteti –, képes a helymeg-
határozás pontosságának korlátozására. Ennek egyik módszere az alapfrekvenciát 
szolgáltató atomórák pontosságának mesterséges rontása, a másik a kódok torzí-
tása.  
Az „Öböl-háború kitörésekor, 1990. március 26-án bevezették az ún. korlátozott 
hozzáférés szolgáltatást (Selective Available (SA)): 
 

• amely a rendszer helymeghatározás pontosságát mesterséges rontotta, deg-
radálta, 

• az SA bevezetésének célja volt, hogy illetéktelenek ne legyenek képesek 
pontos navigációra, (az SA életbe lépésekor az volt probléma, hogy még 6 
db Block I. műhold üzemelt, melyek nem voltak felkészítve az SA szolgál-
tatásra, tehát azok továbbra is a pontos üzeneteket küldték, amíg le nem 
cserélték őket a modernebb műholdakra)  

• -SA alkalmazásával a hivatalos közlés szerint:  
 - a vízszintes helymeghatározás pontossága 100 m, 
 - a függőleges (magassági) helymeghatározás pontossága 156 m volt, 
• 2000. május 1-én az USA elnöke bejelentette, hogy az SA-t kikapcsolják. 

Ezen időpont után a polgári felhasználók számára is elfogadhatóvá vált az 
abszolút helymeghatározás pontossága (14. ábra). 
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14. ábra 

Adott pont eltérése Északtól (dN), Kelettől (dE)  
és tengerszint feletti magasságtól (dH) 

A szelektív elérhetőség kikapcsolásának hatása a GPS pontosságára. 
(Forrás:Krauter in Ádám et. al., 2004) 

 

1.4.1.2. A Glonass műholdak által sugárzott jelek  

A NAVSTAR GPS rendszerhez hasonlóan a Glonassz esetében is két jelet sugá-
roznak: a szabványos pontosságú (SP), illetve a nagypontosságú (HP) jeleket. Ez 
a rendszer is elsősorban katonai fejlesztés eredménye, ezért a nagy pontosságú 
jelek vételére a polgári felhasználók számára nincs lehetőség. A szabványos pon-
tosságú jelet viszont a kezdetektől fogva zavarásmentesen sugározzák. Ebben az 
esetben a vivőfrekvencia (L1=1602 MHz) a műholdak azonosítását úgy teszi 
lehetővé, hogy az alap vivőfrekvenciához hozzáadja a műholdak számát, megszo-
rozva azt a 0,5625 MHz-el (L1 = 1602 MHz + n × 0,5625 MHz). 

1.4.1.3. A Galileo műholdak által sugárzott jelek 

A Galileo rendszer jeleinek felépítése jóval bonyolultabb lesz, mint az eddig 
ismertetett rendszereké. A 10 navigációs jel több frekvenciatartományban érkezik 
majd a felhasználók felé. A frekvenciatartományok a következők lesznek: 1164–
1215 MHz (E5a and E5b), 1260–1300 MHz (E6) és 1559–1592 MHz (E2-L1-
E1). A teljes frekvenciatartomány része a rádióvanigációs műholdas szolgáltatás-
nak (Radio Navigation Satellite Service-RNSS). Az E2-L1-E1 csatornákat a 
könnyebb kezelhetőség érdekében L1 összefoglaló néven is használják.  
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Sok tekintetben a Galileo és a NAVSTAR GPS rendszer átfedésben lesz, ami 
lehetővé teszi a kölcsönös hasznosítást, bár megfogalmazódott olyan vélemény 
is, mely szerint a két rendszer az interferenciák miatt zavarni fogja egymást. 
A mindenki által elérhető csatornák (E5a, E5b, és E2-L1-E1 tartomány), amely-
ből három hordoz majd adatokat is, az úgynevezett nyilvános alapszolgáltatás 
(Open Service – OS) illetve az életbiztonsággal (tűzoltóság, katasztrófavédelem 
stb.) kapcsolatos szolgáltatás (Safety-of-life Services - SoL) számára küld jeleket. 
További két csatorna (az E6 tartományban) a kereskedelmi szolgáltatás 
(Commercial Service – CS) költségtérítéses használói számára lesz elérhető. 
Ezen felül a közbiztonsági szolgáltatás (Public Regulated Service – PRS), illetve 
a kereső és mentő szolgáltatások (Search and Rescue – SAR) részére további két 
(egy E6 sávban lévő és egy E2-L1-E1 sávban elhelyezkedő) kódolt csatorna su-
gároz majd jeleket. Természetesen ezek csak az előre meghatározott (kormányza-
ti, illetve mentő) alakulatok számára lesznek elérhetők. 

1.5. A GPS-műholdak jeleinek vétele és feldolgozása 

A GPS-vevő a műholdakról a három vivőfrekvencián érkező kódolt rádiófrek-
venciás jeleket dekódolja, majd a dekódolt információkból számítja a vevő föld-
rajzi helyzetét. A GPS vevők lehetnek kódmérésen, illetve kód- és fázismérésen 
alapuló vevőberendezések. 

1.5.1. A kódmérésen alapuló GPS vevők működése 

Az olyan GPS vevőket, melyek a C/A kód futási idejének mérésével határozzák 
meg a műhold – GPS-vevő távolságot és legalább négy műholdra történő mérés-
sel számítják a mért pont koordinátáit, kódmérésen alapuló vevőknek, vagy navi-
gációs vevőknek nevezik. 
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15. ábra  
A kódmérés elve5 

                                                 
5 forrás: http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html + 
http://www.gpsmagazin.hu/doc/GPS_rendszerek.doc 
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A kódmérés az ún. kód-korrelációs technikát alkalmazza. A GPS-vevő a műhold 
által sugárzott egyedi PRN kódot dekódolja és a C/A kód információi alapján 
számítja a rádióhullám terjedési idejét, ebből pedig a műhold-vevő távolságát 
(15. ábra).  
A kód-korreláció alkalmazása során a vevőkben egy referencia jelet generálnak 
egy oszcillátorral, amit modulálnak az ismert műhold PRN-kódjával (C/A-kód), 
ezt nevezik replikának. A replika kód fázisát addig változtatják, amíg a műhold 
által küldött és a vevőben előállított replika között a korreláció maximális nem 
lesz (15. ábra d). Maximális korreláció esetén meghatározható a két jel időeltoló-
dása (15. ábra- e). A PRN kód dekódolása után annak információiból és az időel-
tolódásból számítható a műholdról érkező jel futási ideje. A futási időből számít-
ható a műhold - vevő távolság. Ha legalább 4 műholdra megtörténik a távolság-
mérés, akkor meghatározható a pozíció is. 

1.5.2. A kód- és fázismérésen alapuló GPS vevők működése 

A kódmérés mellett a drágább GPS vevők a futási idők meghatározása mellett 
mérik a vivőfrekvenciák fáziseltérését is (elsősorban geodéziai vevőknél), vagyis 
meg tudják határozni, hogy a vevő és műhold közötti teljes távolságban az utolsó 
nem teljes vivőhullám hányad része pl. az L1 vivőhullám, λ1=19,03cm-es hul-
lámhosszának (16. ábra). Az ilyen típusú vevőket kód- és fázismérésre is alkal-
mas vevőknek, vagy geodéziai vevőknek nevezzük. 
 

 
16. ábra 

A fázismérés elve6 
 
A fázismérés során a vivőfrekvencia több mint ezerszerese a kódfrekvenciának 
(f1=1575,42 MHz), ezért nagyobb pontosságot érhetünk el. Ha figyelembe vesz-
szük, hogy a vivőjel hullámhossza a jelenleg rendelkezésre álló L1 frekvencián 
                                                 
6 forrás: http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html 



 

 
- 26 - 

λ1=19,03 cm, az L2 frekvencián λ2=24,45 cm, akkor könnyen belátható, hogy a 
helymeghatározás ezzel a módszerrel cm-es pontosságot érhet el.  

1.6. A GPS-mérések pontosságát meghatározó tényezők 

A GPS-mérések pontosságát a következő tényezők módosítják: 
1. A műholdak pályaadatainak hibája. A pályaadatok ellenőrzése és folyama-

tos korrigálása a monitor állomások feladata).  
2. A műholdak órahibája. A műholdak fedélzeti órái rendkívül pontosak, de 

van hibájuk, melyeket szintén a monitorállomások ellenőriznek és korri-
gálnak. 

3. Az ionoszféra és troposzféra állapota. A műholdakról érkező rádiófrekven-
ciás jelek áthaladnak e két rétegen, eközben változik a rádióhullámok ter-
jedési sebessége, ami késleltetési hibát okoz az időmérésben. A hibák nap-
szakonként és évszakonként is változnak, de függenek pl. a napfolttevé-
kenység nagyságától, illetve a földrajzi helytől is. Az ionoszféra rétegén 
keresztül a késleltetés frekvenciafüggő, ezért csak a többfrekvenciás ve-
vőkkel végzett észlelési adatokból lehet az ionoszférikus hibák nagy részét 
kiszűrni. 

4. A vevőkészülék órahibája. A GPS-vevőkben az időalap előállításához ol-
csó kvarcoszcillátorokat használnak, melyek pontossága nagyságrendekkel 
kisebb a műholdakon alkalmazott atomóráknál.  

5. A többutas (hullám)terjedés (Multipath) jelensége. A GPS jel nem csak 
közvetlenül a műholdról, hanem különböző tereptárgyakról visszaverődve 
is beérkezhet a vevőantennához. A visszavert jel hosszabb utat tesz meg, 
mint a közvetlenül terjedő, emiatt időkésleltetéssel érkezik a vevő antenná-
jához. 

6. A mérés zaja. A szakkifejezés azon véletlen hibákat jelenti, amelyet a mű-
holdak és a vevő elektromos áramkörei okoznak.  

 
A GPS mérések során a műholdak és a vevőkészülék helyzete meghatározza a 
mérés geometriáját. A geometriai hatás leírására a GPS-szel foglalkozó szakterü-
let a GDOP (Geometric Dilution of Precision, geometriai pontosság hígulás) 
mennyiséget használja. A GDOP összetevői: 
 

• PDOP - Position Dilution of Precision (3-D), térbeli helyzetre vonatkozik  
• HDOP - Horizontal Dilution of Precision (Latitude, Longitude), vízszintes 

helyzetre vonatkozik, 
• VDOP - Vertical Dilution of Precision (Height), magassági értékre vonat-

kozik,  
• TDOP - Time Dilution of Precision (Time), az időmeghatározásra vonat-

kozik 
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17. ábra 

Gyenge PDOP érték esetén a műholdak konstellációja 
 
Amennyiben a vevő által követett műholdak viszonylag közel vannak egymástól, 
gyenge a PDOP érték (17. ábra).  
 

 
18. ábra 

Jó PDOP érték esetén a műholdak konstellációja 
 
Amennyiben az egyes műholdak között bezárt szög nagy, akkor a PDOP érték is 
megfelelő (18. ábra). A PDOP érték annál jobb, minél kisebb az értéke. Az egy-
nél kisebb érték csak ideális esetben állhat elő, az 1 és 2 közötti érték kitűnő, a 2-
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5 közötti értékek jók, az 5-10 között elfogadható, a 10 fölötti érték rossznak szá-
mít.  
A jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható GPS-vevők legolcsóbb változatai 
is 12 csatornásak, azaz egyszerre 12 NAVSTAR műhold követésére képesek és 
az L1 frekvencián sugárzott C/A-kód vételével határozzák meg földrajzi koordi-
nátákat. A NAVSTAR GPS rendszerben a 24 műhold helyett 31 műhold műkö-
dik, így egyidőben 5-15 műhold láthatósága biztosított, emiatt a PDOP értékek 
nyílt terepen szinte mindig megfelelő értékűek. Probléma városi környezetben, 
vagy erdőben végzett mérések esetén merülhet fel.   
 
A 2. táblázat az abszolút GPS méréseket terhelő hibákat foglalja össze.  
 

2. táblázat 
Az abszolút GPS mérést terhelő hibahatások 7 

Hibaforrás  
A távolsághiba méterben (1 σ) 

eltérés ingadozás Eredő 

műhold pálya 2,3 0,0 2,3 

műhold óra 2,0 0,7 2,1 

ionoszféra 4,0 0,5 4,0 

troposzféra 1,0 1,0 1,4 

többutas terjedés 1,0 1,0 1,4 

vevő zaja 0,5 0,2 0,5 

URE (user range accuracy) 5,1 1,7 5,4 

simított URE 5,1 0,5 5,1 

Vizszintes helyzethiba (HDOP=2,0) 10,2 

Magassághiba (VDOP=2,5) 12,8 
 

1.7. GPS kiegészítő rendszerek 

A NAVSTAR rendszer üzembe helyezésével a polgári felhasználók körében 
felmerült a pontosabb mérések igénye, elsősorban a geodéziában. Nemzetközi 

                                                 
7  Ádám J., Bányai L., Borza T., Busics Gy., Kenyeres A., Krauter A., Takács B.:   Műholdas 
helymeghatározás. Műegyetemi Kiadó, 2004. 131. oldal 
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összefogással már az 1990-es évek elején elkezdődött a GNSS infrastruktúra 
fejlesztése. Alapvetően két rendszert különböztetünk meg: 
 

• Műhold alapú kiegészítő rendszerek (Satellite Based Augmentation Servi-
ce, SBAS), 

• Földi telepítési kiegészítő rendszerek (Grounded Based Augmentation 
Service, GBAS). 

 
A kiegészítő rendszerek olyan korrekciós adatokat szolgáltatnak, melyek segítségé-
vel differenciális módszerek használatával a GPS mérések pontossága növelhető.  

1.7.1. A műhold alapú kiegészítő rendszerek (SBAS)  

A műhold alapú kiegészítő rendszerek elsősorban nagyobb területeken támogat-
ják a pontosabb GPS méréseket. Az európai műhold alapú kiegészítő rendszer az 
EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Amerikai megfe-
lelője a WAAS (Wide Area Augmentation System). Japánban a MSAS (MTSAT 
Satellite based Augmentation System) működik. A fejlesztési szakaszban lévő 
GAGAN (GPS and GEO Augmented Navigation) Indiában, az SDCM Oroszor-
szágban fog betölteni hasonló funkciót (19. ábra). 
 

 
19. ábra 

A műholdas kiegészítő rendszerek 
 
A kiegészítő rendszerek lényege, hogy az ismert földrajzi koordinátákon telepí-
tett földi állomások folyamatosan mérik a NAVSTAR és a GLONASS műhol-
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dakról érkező jeleket, számítják a mért és a tényleges koordináta közötti különb-
séget és ezt a korrekciós jelet - WAD (Wide Area Differential) - sugározzák a 
felhasználók felé. A felhasználó a GPS-műholdakról érkező jelek és a korrekciós 
jel segítségével, a differenciális módszer használatával- pontosabb mérést tud 
végezni. A korrekciós jeleket geostacionárius pályán keringő műholdak sugároz-
zák a GPS-műholdak frekvenciatartományában. A kiegészítő rendszerek haszná-
latával a több tízméteres pontosság 2-5 méter körüli csökkenthető. A korrekciós 
jelek fogadására és feldolgozására erre alkalmas vevő szükséges. 

1.7.1.1. Az EGNOS rendszer 

Az EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) rendszer 
szolgáltatása szabadon hozzáférhető, a rendszert az ESA (European Space 
Agency), az EC (European Commission) és az Eurocontrol (European 
Organisation for the Safety of Air Navigation) közösen üzemeltetik. Az EGNOS 
rendszer fejlesztése 1995-ben kezdődött, 2005. júliustól üzemel, majd többéves 
tesztüzem után a hivatalos átadásra 2009. október 1-én került sor. A jelenleg 
kapható legegyszerűbb GPS-vevők is képesek az EGNOS- jeleket venni és fel-
dolgozni.  

Az EGNOS rendszer jeleit négy geostacionárius pályán keringő műhold sugá-
rozza (3. táblázat). Egy ESA hold (ARTEMIS) és három Inmarsat műhold. Az 
Inmarsat 3-F2 az Atlanti óceán keleti partjai, az Inmarsat 4-F2 Európa és Közép-
kelet Afrika, a harmadik Inmarsat 3-F1 az Indiai-Óceán felett kering.  
 

3. táblázat 
Az EGNOS korrekciós jeleket sugárzó műholdak 

Műhold NMEA / PRN-kód Pozíció
Inmarsat 3-F2 (Atlantic Ocean Region-East) NMEA #33 / PRN #120 15.5°W
ARTEMIS NMEA #37 / PRN #124 21.5°E
Inmarsat 4-F2 (Europe Middle East Africa) NMEA #39 / PRN #126 25°E
Inmarsat 3-F1 (Indian Ocean) NMEA #44 / PRN #131 64.5°E  
 
A földi állomások hálózata 36 követő állomást (Ranging and Integrity Monitor-
ing Station – RIMS), négy feldolgozó központot (Master Control Centres – 
MCC) és hat betöltő állomást (Navigation Land Earth Station – NLES) foglal 
magába, amit egy kommunikációs hálózat (EGNOS Wide Area Network – 
EWAN) köt össze (20. ábra, 21. ábra).  
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20. ábra 

Az EGNOS rendszer8 
 

 
21. ábra 

Az EGNOS rendszerföldi földi hálózata 9 

                                                 
8  forrás: EGNOS Open Service, Service Definition Document, European Union, March 2013.  
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Az EGNOS műholdak a GPS-műholdak L1 frekvenciáján sugározzák a korrekci-
ós adatokat.  
 

Abszolút helymeghatározás 

 

EGNOS korrekciókkal 

 

22. ábra 
Az elérhető mérési pontosság az EGNOS rendszer használatával10 

 
Az EGNOS-korrekció használatával, 95%-os valószínűséggel 1-3m-es horizontá-
lis, és 1-4m-es vertikális pontosság érhető el. (22. ábra). A két műholdas rendszer 
(GLONASS, GPS) összekapcsolása azért előnyös, mert műholdjaik egymást 
kiegészítő pályákon keringenek. Így biztosítják, hogy a Föld minden pontján 
minden időben, kellő számú és optimális helyzetű műholdat lehessen észlelni. Az 
adatok ellenőrzése a NAVSTAR GPS rendszerben több órát, az EGNOS rendsze-
rében pedig néhány másodpercet vesz igénybe. Ezeknek megfelelően jelentősen 
nőtt a pontosság, különösen a magassági hiba esetén. 

1.7.1.2. További SBAS rendszerek 

A központi finanszírozású kontinentális rendszerek mellett magánbefektetők is 
üzemeltetnek piaci alapon működő műholdas kiegészítő rendszereket. Ilyen pél-
dául a mezőgazdaságban is használt OmniSTAR rendszer, amely három pontos-
sági szinten segíti elő a helymeghatározást: Az OmniSTAR VBS (Virtual Base 
Station) pontossága méter alatti, az OmniSTAR XP deciméteres pontosságú, az 
OmniSTAR HP (High Performance) szolgáltatás használata pedig 10 cm-nél 
pontosabb helymeghatározást eredményez.  

                                                                                                                         
9  forrás: http://stargate.fgt.bme.hu/estb/en/index.html + Takács Bence: Az EGNOS és tesztelése, 
BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék 
10  forrás: http://stargate.fgt.bme.hu/estb/en/index.html + Takács Bence: Az EGNOS és tesztelése, 
BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék 
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1.7.2. A földi telepítési kiegészítő rendszerek (GBAS) 

A földi telepítésű kiegészítő rendszerek elsősorban a kisebb területekre nyújtanak 
korrekciós szolgáltatásokat. A földi telepítésű kiegészítő rendszerek közül ki-
emelten fontos az Európai Helymeghatározó Rendszer (European Position 
Determination System, EUPOS), mely a német SAPOS rendszer tapasztalatait 
felhasználva jött létre, jelenleg 14 ország, közöttük Magyarország is tagja. A 
magyarországi hálózat kiépítése, üzemeltetése és karbantartása a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ feladata. A rendszer statikus 
mérések utólagos adatfeldolgozásához (post-processing) és kinematikus méré-
sekhez valós idejű korrekciók biztosít. A DGNSS korrekciókkal dm pontosságú, 
az RTK és hálózati RTK korrekciós adatokkal cm pontosságú mérések végezhe-
tők. Magyarország területén jelenleg működő földi referenciaállomások az RTK 
technológia alkalmazásához jó lefedettséget biztosítanak (23. ábra), a hálózati 
RTK lefedettség az ország teljes területén megvalósult (24. ábra). 

A rendszerben működő ún. permanens állomásokon folyamatosan működik 
egy-egy nagy pontosságú GPS vevő, mely a GNSSNET része. A vevő földrajzi 
koordinátái nagy pontossággal ismertek, a GNSSNET-rendszerben a permanens 
állomások jeleit tárolják.  
 

 
23. ábra 

Hagyományos RTK lefedettség 2012. jan.23. (Forrás: www.gnssnet.hu) 
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24. ábra 

Hálózati RTK lefedettség (Forrás: www.gnssnet.hu) 
 

1.8. A GPS mérések és az adatfeldolgozási módszerek áttekintése 

1.8.1. A GPS mérések pontossági kategóriái 

A GPS-vevőkkel történő pontmeghatározás pontossága az alkalmazott vevőktől, 
a mérési módszerektől és az esetleges utófeldolgozástól függően a mm-es nagy-
ságrendtől a 10m-es nagyságrendig terjedhet.  

A pontosság jellemzésére 1993-ban az amerikai földmérők egyesülete által 
szervezett bizottság (American Congress on Surveying and Mapping (AMCS) ad 
hoc Commitee on Geodetic Accuracy Standards) egy javaslatot dolgozott ki, 
mely a térbeli ponthibák alapján minősíti, illetve pontossági kategóriákban sorol-
ja a GPS vevőkkel történő méréseket (4. táblázat). 
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4. táblázat 
Pontossági kategóriák a térbeli ponthiba alapján 

Pontossági kategóriák Ponthiba 

milliméteres <5mm 

centiméteres 5mm – 50mm 

deciméteres 0,05m – 0,2m 

szubméteres 0,2m – 0,5m 

méteres 0,5m – 1,5m 

többméteres 1,5m – 10m 

tízméteres >10m 

Forrás: Ádám J. et al., (135. oldal) 
 

1.8.2. Abszulút és relatív helymeghatározás 

1.8.2.1. Abszolút helymeghatározás 

Abszolút a helymeghatározás, ha egyetlen GPS vevővel a műholdtávolságok 
alapján, valós időben határozzuk meg a mért pont koordinátáit. Az így elvégzett 
mérések nagy hibát tartalmaznak, 100-150 méter (kódmérés + SA), illetve 15-30 
m (SA nélkül)). Tekintettel arra, hogy az EGNOS rendszer működik, jelenleg 
abszolút helymeghatározást nehéz végezi. Abban az esetben valósulhat meg mé-
gis, ha magas épületek között, vagy erdőben mérünk, ahol a GPS-vevő nem látja 
az EGNOS-korrekciókat sugárzó műholdat, illetve a GPS-vevőben kikapcsoljuk 
a DGPS funkciót.   

1.8.2.2. Relatív helymeghatározás 

A mérési pontosság növelésére már a GPS alkalmazásának kezdetétől hatalmas 
igény mutatkozott. A GPS-vevők mérési pontossága növelhető:  
 

• a földi vezérlő és monitorállomások számának növelésével, mert ez lehe-
tővé teszi a pályaadatok pontosságának növelését, a hullámterjedéssel kap-
csolatos korrekciós adatok pontosabb meghatározását, az időmérés precí-
zebbé tételét.  

• a mérési frekvenciák számának növelésével, mely lehetővé teszi az ionosz-
féra által okozott hullámterjedési késleltetés pontos meghatározását és a 
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hiba korrigálását (L1 + L2 + L5 frekvencia vétele), ami a NAVSTAR 
rendszer esetében meg is valósult,  

• a differenciális helymeghatározási elv alkalmazásával, ami a helymeghatá-
rozás pontosságát úgy növeli, hogy a felhasználó pozícióját egy ismert 
helyzetű referencia-vevőkészülék helyzetéhez viszonyítva határozza meg.  

 
A valós idejű differenciális helymeghatározás során  
 

• egy ismert koordinátájú pontra helyezünk egy ún. bázisállomást, vagy re-
ferenciaállomást,  

• a bázisállomás földrajzi koordinátái pontosan ismertek, ezt megadjuk a bá-
zis GPS-vevőnek, 

• a felhasználónál is működik egy-egy GPS vevőkészülék, amit rover-
vevőnek nevezünk,  

• mind a bázis-vevő, mind a rover-vevő valós időben, ugyanazoknak a mű-
holdaknak a jeleit veszik, és ennek alapján folyamatosan meghatározzák a 
helyzetüket,  

• a referencia-, vagy bázisállomás folyamatosan kiszámolja, hogy az adott 
pillanatban a GPS-jelek alapján mért koordináta mennyiben tér el a refe-
renciaállomás megadott koordinátájától, majd a kiszámított korrekciós ada-
tot egy külön kommunikációs csatornán folyamatosan küldi a rover vevő-
nek (real-time),  

• a rover-vevő a GPS-jelek alapján kiszámítja a koordinátáját, majd a bázis-
vevőtől érkező korrekciós jellel korrigálja számított koordinátát.  

• mivel a mérési hibák egy része (a műholdak pályaadatainak hibája, az io-
noszféra és a légkör által okozott késleltetések, a műholdak óráinak hibája, 
stb.) mindkét vevőkészüléket azonos módon érinti, a korrekciós adatokkal 
a hibák jelentős része kiküszöbölhető, 

• a differenciális mérés alkalmazásával a mérési pontosság egy nagyság-
renddel növelhető. 

 
A differenciális helymeghatározás lehet: 
 

• valós idejű (real-time), amikor a korrekciós adatok folyamatosan érkeznek 
a GPS-vevőhöz és a mérés során a kapott koordináták korrekciója valós 
időben történik.  

• utófeldolgozott (post processing), amikor mind a bázis-vevő adatai, mind a 
rover-vevő adatai egy adattárolóra kerülnek (pl. SD-kártya), majd az ada-
tok a mérést követően kerülnek pontosításra.  

 
Attól függően, hogy milyen GPS vevőt használunk, a differenciális technikát 
nevezik: 
 



 

 
- 37 - 

• DGPS technikának, amikor a kódmérést használó navigációs vevőkkel 
végzett real-time méréssel, vagy post processing feldolgozással végzik a 
relatív helymeghatározást, 

• RTK technikának, amikor a kód- és fázismérést is használó (geodéziai) 
vevőkkel végzett real-time méréssel végzik a relatív helymeghatározást. 

 
A differenciális mérési módszer használata során a felhasználó sok lehetőség 
közül választhat, milyen forrásból biztosítja a korrekciós adatokat, illetve jeleket: 
 

1. Saját bázisállomás használata, amikor a felhasználó egy GPS vevőt üze-
meltet egy ismert koordinátájú ponton (bázis-vevő), és a bázis GPS-vevő 
egy rádiómodem segítségével sugározza a korrekciós adatokat a mozgó 
vevő felé (rover-vevő). A rover GPS-vevő(k)nél szintén szükséges egy rá-
diómodem, mely veszi a bázisállomás által kisugárzott korrekciós jeleket. 
A rover vevő a műholdakról érkező jelekből számítja a pont koordinátáját, 
továbbá a rádiómodemen keresztül érkező korrekciós jelekből korrigálja 
azt valós időben. Az eljárás használható real-time DGPS, vagy RTK mód-
szer alkalmazásakor is.  

2. Utófeldolgozáshoz szintén a fenti módszer alkalmazható, azzal a különb-
séggel, hogy nincs rádiómodem, ami a korrekciós adatokat továbbítja. Ek-
kor a bázis-vevő és a rover-vevő is a belső memóriájában, vagy egy külső 
memóriakártyára gyűjti az adatokat. Utófeldolgozás esetén mind a bázis-
vevő, mind a rover-vevő SD-kártyára gyűjtött adatai kerülnek feldolgozá-
sa, egyben a pontos koordináta kiszámolása ekkor történik.  

3. Műhold alapú kiegészítő rendszerek használatával (SBAS), melynek során 
a korrekciós jelek geostacionárius pályán keringő műholdakról érkeznek: 

 
- Ingyenesen elérhető szolgáltatások: 
 -Európában az EGNOS, 
- Amerikában a WAAS,  
- a Távol-Keleten az MTSAT, 
 -ma már szinte mindegyik GPS-vevő tudja fogadni az SBAS jeleket, 
- 1..5 m pontosság érhető el használatával,  
- Az előfizetős SBAS rendszerek: OmniStar, LandStar. A szolgáltatás árától füg-
gően változik az elérhető pontosság, de minden szolgáltatás szubméteres pontos-
ságú. 
 

4. Földi telepítési kiegészítő rendszerek használatával (GBAS). Magyaror-
szágon a FÖMI üzemelteti a GNSSnet hálózatot, melyről utófeldolgozás-
hoz szükséges adatsorokat lehet letölteni, illetve RTK használathoz biztosít 
jelet, interneten keresztül NTRIP technológiával.  
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1.8.3. Statikus és kinematikus mérések 

Statikus mérésnél a GPS-vevőt a mérés során egy adott pontra állítjuk és a pon-
ton 10 perc..24 óra időtartamig észlelünk. Kinematikus mérésnél a vevő folyama-
tosan mozog. 

1.9. A helymeghatározás pontossága (összefoglalás) 

 A műholdas helymeghatározás a precíziós-helyspecifikus mezőgazdaság egyik 
alappillére. A műholdas helymeghatározás segítségével – mint arról korábban 
már szó volt – a táblán belüli helyzetünk minden nehézség nélkül meghatározha-
tó. A kérdés a pontosság mértéke, ára és megtérülése.   

A navigációs célú, mezőgazdasági logisztikai alkalmazásokhoz gyakran az  
50-100 m-es pontosság is elegendő (pl. egy térbeli hely megtalálása, valamilyen 
útvonal mentén esetleg látástávolságra). Ezt a célt a ma elérhető rendszerek az 
EGNOS jelkorrekció miatt a 3-5 méteres pontossággal biztosítják.  

Ennél nagyobb pontosságú alkalmazások közé a 10-1 m-es pontosságot igény-
lő feladatok, amelyek szintén megoldhatók jelkorrekció alkalmazása nélkül. 

Megkülönböztethető még szubméteres (azaz méter alatti) pontosság 1- 0,1 m-
es, valamint geodéziai pontosságú 0,1-0,01 m-es alkalmazás. A ± 1 inch (azaz 
2,54 cm) megkülönböztetés az amerikai mértékegység miatt kapott szerepet. Az 
ennél jobb felbontás elérése nemcsak műszaki kérdés, annak komoly pénzügyi 
vonzata is van. 

A pontossággal nő a költség is. Ezért alapvető, hogy csak a szükséges és ele-
gendő információs szintig követeljük meg a pontosságot a rendszerünktől. Itt 
fokozottan igaz az információtechnológia más területéről ismert tény: a pontos-
ság növekedése nem feltétlenül jelent magasabb szintű információt, viszont min-
denképpen többe kerül. Általában – korrekció nélkül – a műholdas helymeghatá-
rozás ±15-5 m pontosságú.  

Az úgynevezett szubméteres, műhold alapú kiegészítő rendszerrel ±50-60 cm-
es pontosság érhető el (WAAS – Amerikai Egyesült Államok, EGNOS – Európai 
Unió, stb, Omnistar VBS – Differenciál GPS). A mezőgazdasági gyakorlatban ez 
a pontosság is elegendő lehet a permetezés, talajművelés, betakarítás, műtrágyá-
zás (RDS MarkerGuide) stb. elvégzéséhez.  

Továbblépést jelent a deciméteres (Omnistar HP, Starfire II. /John Deer/) pon-
tosság, amely a mindennapi gyakorlatban még nem terjedt el. Itt érdemes megje-
gyezni, hogy a továbbfejlesztett Starfire iTC – Integrated Terrain Compensation 
két pontossági szintet tud produkálni I: ± 30-35 cm, II: ± 10 cm. 

1.10. A GPS adatátviteli szabványok (NMEA) 

A GPS jelek bonyolultsága és a műholdas jelvevők számának növekedése miatt 
szükségessé vált az adatátvitel szabványosítása. Az NMEA-0183-as szabványt 
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1983-ban hozta létre az amerikai Nemzeti Tengerészeti Elektronikai Társulás 
(National Marine Electronics Association), eredetileg tengerészeti elektronikai 
alkalmazások számára. A szabvány meghatározza az elektromos jelekkel szem-
beni követelményeket, az adatátviteli protokollt, időzítést és az adatmondat for-
mátumot. Terepi munka során fontos, hogy a kompatibilis GPS vevőknek ismer-
nie kell az NMEA szabványt. (Egyes műszergyártók saját adatátviteli protokollo-
kat is alkalmazhatnak (pl.: TSIP, Trimble Standard Interface Protocol). A fonto-
sabb szabványos NMEA (Version 2.0) üzenetek a következők: 
 

• GPGGA (GPS fix adat) 
• GPGLL (Földrajzi pozició, szélesség, hosszúság) 
• GPGSA (GPS DOP értéke és az aktív műholdak) 
• GPGSV (Látható GPS műholdak) 
• GPRMC (Javasolt minimális GPS/TRANSIT adat) 
• GPRRE (Reziduális hiba érték) 
• GPVTG (Terepi sebesség) 
• GPZDA (Idő és dátum) 
• PGRME (Becsült információs hiba) 

 
A gyakorlati felhasználó számára ez annyit jelent, hogy amennyiben rendelkezik 
már egy korábbi alkalmazáshoz (pl.: hozamméréshez) alkalmazott GPS vevővel, 
és ennek a vevőnek a jeleit továbbítani szeretné egy új szenzor felé, nem szüksé-
ges újabb GPS vevőt vásárolnia, hiszen a szabvány miatt az egyes GPS vevők 
kimeneti jeleit a szenzor bemeneti oldalának fogadnia kell. Arra azonban oda kell 
figyelni, hogy a kimeneti jel megfelelő formában kerüljön továbbításra.  

1.11. A műholdas helymeghatározás végrehajtása 

Méréstechnikailag a helymeghatározási módszereket az alábbiak szerint csopor-
tosíthatjuk:  
 

• független vagy függő (viszonyított); 
• álló vagy mozgó. 

 
A független helymeghatározás során a koordinátákat kódmérésből, áltávolság 
meghatározásból kapjuk a WGS-84 (vagy EOV) koordinátarendszerben, a mérés-
sel egyidőben, egyetlen vevőkészülékkel. 

 
A függő (viszonyított) helymeghatározás ugyanazon holdakra vonatkozó áltávol-
ság vagy vivőfázis egyidejű mérését jelenti két vagy több ponton. Ehhez a mérési 
módszerhez tehát legalább két vevőkészülék szükséges. Fázismérésnél a relatív 
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pontosság 1 ppm (milliomod rész). A kapott koordináták a referenciaponthoz 
viszonyított értékek.  
 
Álló helymeghatározásnál a vevő a mérés teljes ideje alatt helyben marad, tehát 
sok fölösleges mérési eredmény adódik. A mezőgazdasági gyakorlatban ezt a 
módszert elsősorban a műszerek pontosságának meghatározásakor alkalmazzuk.  
 
Mozgó módszernél a vevőkészülék folyamatos mozgása miatt fölösleges mérés 
nincs.  
 
Az egyes módszerek kombinálásával a következő lehetőségek adódnak: 
 
A független-mozgó módszerrel 1 ms-os mérési idő alatt a maximálisan elérhető 
pontosság 20-50 méter, amihez a mozgásban lévő vevőnek folyamatosan, egyide-
jűleg 4 műholdra kell mérnie. Elsősorban a vízi-, szárazföldi- és légi navigáció-
ban használják a járművek mozgási pályájának meghatározására.  
 
Álló viszonyított módszerrel, fázismérést alkalmazva érhető el maximális pontos-
ság. (Rövidebb bázisok, akár centiméter alatti.) Ez a módszer széleskörűen hasz-
nálható geodéziai alappont sűrítésnél, hagyományos terepfelméréseknél, ipari 
geodéziában, illetve fotogrammetriában, de a mezőgazdaságban statikussága és 
drágasága miatt nem várható, hogy elterjed.  
 
A viszonyított-mozgó módszerrel a vevő útvonala rövid idő alatt meghatározható. A 
mérést egy álló, és egy mozgó vevővel végezzük. A mérés kezdetekor két ismert 
ponton független-mozgó módszerrel határozzuk meg a koordinátákat. Ezután az 
egyik vevőantennát a kezdőponton hagyjuk, a másikkal pedig pontról pontra haladva 
folyamatos mérést végzünk. A mérés időtartama néhány másodperctől 1 percig ter-
jedhet, a mérés technikáját és pontossági igényeit figyelembe véve.  
 
A mozgó módszernek több változatát is kidolgozták: 
 
Az álló és mozgó viszonyított (kinematic) helymeghatározásnál az egyik vevő 
végig egy ponton áll, a másik az új pontok között mozog, majd rövid időre az új 
ponton megáll. A módszer jellemzője, hogy a meghatározás pontossága az álló 
helyzetben végzett mérésnél növekszik, mivel az eredmény több mérési adat 
átlagából születik.  
 
A megszakítottan mozgó (reokkupációs) módszer során az új pontokon sorban, 
egymás után mérnek, majd mintegy egy óra elteltével fordított sorrendben újra 
mérnek. Így lehetővé válik a többértelműség feloldása, javul a pontosság. Ennek 
oka, hogy a várakozási időben változik a holdak helyzete. E mérésnél a pontok 
közötti átállás időtartamára a vevők kikapcsolhatók.  
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Gyorsan beálló módszernél (fast static, rapid static) a kezdéshez, azaz a többér-
telműség feloldáshoz, a kód- és vivőfázis mérések kombinációját alkalmazzák. Itt 
az egyébként hagyományos álló módszerrel végzett mérésnél mindkét frekvenci-
án mérni kell a vivőfázist, és a kódot is. Ezzel 5 -10 perces mérés után 1 ppm 
megbízhatóság érhető el (fast static, rapid static). Az 1 ppm pontosság a gyakor-
latban azt jelenti, hogy ha a bázisállomás és a vevő között 200 kilométer a távol-
ság, akkor az 1 ppm megbízhatóság 0,2 méter pontosságot eredményez. 
 
Lebegtetéses (on the fly) (OTF) kezdési módszernél, melyet főleg mozgó méré-
seknél alkalmazunk, a pontosság biztosítása céljából kódokat használunk, ame-
lyek lehetővé teszik mozgó járművek helyzetének akár centiméter pontosságú 
meghatározását is. 
 
A mérések értékelését azonnal (real time), vagy utólag (post processing) végez-
hetjük. Ha a műszernek van kijelzője, ill. ellenőrző egysége (nem doboz-vevőről 
van szó), akkor a műszertől függően azonnal, akár másodpercenként érzékelhet-
jük helyzetünket.  

Utólagos értékelésnél a tárolt mérési adatokat kombinálni lehet más pontokon 
mért adatokkal, ezért bizonyos hibák kiküszöbölésével a pontosság növelhető.  

Abszolút pontmeghatározásról (point positioning) akkor beszélünk, ha egyetlen 
ponton álló vevővel (általában kód korrelációs technikával), egyszerre legalább négy 
GPS holdra végzünk méréseket, és a pont koordinátáit ezekből számítjuk ki.  

A relatív pontmeghatározás előfeltétele, hogy legalább két ponton folyjon fá-
zismérés ugyanazon GPS holdakra vonatkozóan: Az egyik pont koordinátái rend-
szerint nagy pontossággal ismertek (ez a referencia pont), a másikéi ismeretlenek. 
A módszer valójában a két pont közötti vektort adja meg, innen a relatív elneve-
zés. A feldolgozási módszer a mérésekből képzett különbségekkel való számítá-
sokon alapul, melynek során bizonyos hibák eltűnnek, vagy hatásuk jelentősen 
csökken. Ezt a mérési módszert más néven differenciális módszerként is nevez-
hetjük. Differenciális GPS (DGPS) technikán tehát olyan valós idejű, relatív GPS 
módszert értünk, amikor (elsősorban) kódmérést dolgozunk fel és nem magunk 
biztosítjuk az ismert ponton mérő vevő üzemeltetését, hanem a referencia-
állomás adatait szolgáltatásként átvesszük.  

1.12. A műholdas helymeghatározás során használt referencia hálózatok 

Ahhoz, hogy a műholdak által sugárzott jelek alapján a helyzetünket meg tudjuk 
határozni, szükség van valamilyen referenciahálózat kialakítására. Az egyes mű-
holdas helymeghatározó rendszerek, illetve a Föld különböző területein alkalma-
zott referenciahálózatok eltérnek egymástól, de megfelelő matematikai formulák 
segítségével az egyik hálózat adatai a másikba átalakíthatók. 
A NAVSTAR GPS a WGS84 rendszert használja, míg a GLONASS a PZ-90 referen-
ciarendszerben működik. A Galileo az Európai Földi Vonatkoztatási Rendszer 
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ETRS89 (European Terrestial Reference System 1989) alapján adja meg a földrajzi 
koordinátákat, míg Magyarországon a polgári térképezés során az EOV-t (Egységes 
Országos Vetületi Rendszer) alkalmazzák. A továbbiakban a vetületi rendszerek – 
nagy mértékben egyszerűsített – összefüggéseit mutatjuk be. 

1.12.1.  A WGS-84 koordináta-rendszer 

A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (International Unio of Geodesy and 
Geophysics - IUGG) által elfogadott földmodell, az ún. WGS84 (World Geodetic 
System 1984) az alapja a geocentrikus koordinátákkal dolgozó, műholdas méré-
seken alapuló globális helymeghatározó NAVSTAR GPS rendszernek. Segítsé-
gével nagy pontossággal meghatározhatjuk a felszíni vagy felszínhez közeli pon-
tok földrajzi koordinátáit, tengerszint feletti magasságát és az időt. A földi vevő-
készülékek elsődlegesen geocentrikus koordinátákkal azonosítják a bemért pon-
tot, majd rendszertől függően számítják át valamilyen vetületbe azokat.  

A műholdas helymeghatározás központi feladata a meghatározott pozíció föl-
di vonatkoztatási rendszerbe illesztése, ami általában a felhasználók legfontosabb 
problémái közé tartozik. A komplikáció abból adódik, hogy a földi módszerekkel 
kialakított vonatkoztatási rendszerek minden országban mások és mások, mely-
nek részben földrajzi, geodéziai, részben tudománytörténeti, történelmi ill. politi-
kai gyökerei vannak. 

A rendszer a Föld alakját és nagyságát egy olyan geoid-dal reprezentálja, 
mely geoid felszínén a gravitáció állandó. Amennyiben ugyanis a geoid felületén 
a gravitáció nagysága hasonló az óceánok felszínén mérhető gravitációhoz, akkor 
a geoid tulajdonképpen az átlagos tengerszintet reprezentálja. Egy földfelszíni 
alakzat vertikális lokalizációja tehát az azon mérhető gravitációnak az átlagos 
tengerszinten mérhető gravitációjával való összehasonlításából adódik. Ennek a 
geoidnak a felszíne azonban rendkívül bonyolult felület, melyet matematikai 
modellekkel is csak közelíteni lehet. Geodéziai elvekből következően – a pontos-
ságtól és a területi kiterjedéstől függően – azonban az egyszerű ellipszoid (vagy 
szpheroid) modellel is viszonylag jól jellemezhető a földi gravitáció. Az adott 
területre legjobban illeszkedő ellipszoid nagysága és alakja, ill. a Föld közép-
pontjától való távolsága azonban helyről-helyre változik. Így nagyon sok ellip-
szoidot készítettek a Föld különböző területeire. 

A GPS rendszer által használt ellipszoid az ún. GRS-80 ellipszoid. (Ez igen 
jól közelíti a Föld "optimális" alakját, ami akkor lenne igaz, ha a föld teljesen 
folyékony masszából állna, ami a gravitációval - a Föld forgásával - tartana 
egyensúlyt). A dátumrendszert (1984) kombinálva a GRS ellipszoiddal megkap-
juk a GPS által használt rendszert az ún. WGS-84-et. (WGS-84, World Geodetic 
System 1984). A GRS-80 ellipszoid hosszabbik tengelye 6 378 137,0 méter, rö-
videbb tengelye 6 356 752,3 méter. Ez azt jelenti, hogy a Föld középpontja és az 
egyenlítő közötti távolság ebben a rendszerben mindössze 21 kilométerrel rövi-
debb, mint a Föld középpontja és a sarkok közötti távolság.  
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Természetes, hogy az eredeti jelfeldolgozás a NAVSTAR GPS saját referen-
cia rendszerében történik. Ha más referencia rendszerben dolgozunk, és Magya-
rországon ez az általános eset, úgy a mérési eredményeket transzformálni kell a 
használt referencia rendszerbe (Mihály, 1994). 

1.13.  A GLONASS műholdak referencia rendszere 

A GLONASS rendszer a földrajzi elhelyezkedéshez leginkább megfelelő, vala-
mint történelmi okokból a PZ-90 geocentrikus, földhöz kapcsolt referencia rend-
szerben működik. Az ellipszoid legfontosabb jellemzői: nagytengelye: 
a=6378136 m, lapultsága: f=1/298,257839303. Érdekességként megjegyezzük, 
hogy jelenleg még nem ismert végleges transzformáció a PZ-90 és a WGS-84 
között mindannak ellenére, hogy egyes vevők mindkét helymeghatározó rendszer 
jeleit képesek venni és feldolgozni. 

1.14.  Az ETRS89 referencia rendszer 

Az ETRS89 referencia rendszer bevezetésére azért volt szükség, mert a nemzet-
közileg elfogadott nemzetközi földi vonatkoztatási rendszerhez képest (ITRS – 
International Terrestial Reference System) az Európai kontinens – a jelenleg 
geográfus körökben elfogadott lemeztektonikai elmélet értelmében – a többi kon-
tinenshez képest változtatja helyzetét (évi akár 2-3 cm-es elmozdulás is lehetsé-
ges), ezért a centiméteres pontosság meghatározásakor ezt is figyelembe kell 
venni. Természetesen a rendszer bevezetésekor a két koordinátarendszer koordi-
nátái megegyeztek egymással, de az azóta eltelt idő során a változásokat folya-
matosan mérve észlelhető az ETRS89 koordináták eltolódása. Az ETRS89 rend-
szer a magyarországi geodéziában egyre nagyobb hangsúlyt kapó Országos GPS 
Hálózat (OGPSH) vonatkoztatási rendszere is. (A mezőgazdasági felhasználók 
számára ennek nincs meghatározó jelentősége.)  

1.15. Az Egységes Országos Vetületi Rendszer 

A GPS által használt geocentrikus koordinátarendszer és a Magyarországon al-
kalmazott (lokális elhelyezésű) ellipszoidi koordinátarendszer között az egymás-
tól függetlenül létesített hálózat miatt nem lehet szabatos kapcsolatot létesíteni. 
Hazánkban a polgári geodéziai feladatok végrehajtására vezették be az Egységes 
Országos Vetületi Rendszert (EOV), amelynek vonatkozási rendszere a HD-72 
(Hungarian Datum 1972). Annak érdekében, hogy a GPS-szel meghatározott 
WGS-84 vonatkozási rendszerben adott koordinátákat át tudjuk számítani az 
EOV-be, szükségünk van olyan pontokra, amelyek koordinátái ismertek mindkét 
vonatkozási rendszerben. Ezt célszerűen egy olyan GPS-hálózat kialakításával 
érhetjük el, amelynek pontjai ismertek az EOV-rendszerben is. Ekkor a legkisebb 
négyzetek módszerével meghatározhatjuk a transzformációs paramétereket, ame-
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lyek segítségével lehetőség van az újonnan meghatározott pontok GPS-
koordinátáinak átszámítására az országos rendszerbe. 

Összefoglalva: A hazai polgári térképezés sajátos vetületi rendszere az Egy-
séges Országos Vetület (EOV), amelyet kettős vetítéssel (ellipszoidról annak 
simulógömbjére, majd a gömbről síkra) kapnak. 

A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG) által 1967-ben javasolt 
IUGG/1967 elnevezésű forgási ellipszoid adja az alapfelületet, erről vetítenek 
arra a 6379,743 m sugarú gömbre, amely Budapest környékén simul legjobban az 
ellipszoidhoz. A gömbről vetítés olyan ferde tengelyű, süllyesztett hengerpalástra 
történik, amely az ország területén épphogy metszi a gömböt. A henger tengelye 
merőleges a Gellérthegyen átmenő hosszúsági kör és a 47o06" északi földrajzi 
szélességi kör metszéspontján átmenő gömbi főkör síkjára. A hossztorzulás a 
kelet-nyugati irányú y tengely mentén kilométerenként -7 cm, az ország 
legészakibb pontján +26 cm, legdélibb pontján +23 cm. A területtorzulás a hossz-
torzulás-értékek négyzetével egyenlő. Az Egységes Országos Vetület szögtartó. 
Ebben a vetületben készül el az országot lefedő Egységes Országos Térkép 
Rendszer (EOTR), amely szelvényezés koordináta-rendszerének origója az or-
szágtól DNy-ra található, így – mivel az ország teljes területe a koordináta-
rendszer első síknegyedébe esik – minden pont mindkét koordinátája pozitív. 
Magyarország területén az x koordináták (ordináta) mindig kisebbek 400000 
méternél, az y koordináták (abszcissza) mindig nagyobbak 400000 méternél, így 
a koordináták felcserélésének hibalehetősége is csökken (25. ábra). 
 

 
25. ábra 

Magyarország helyzete az Egységes Országos Vetület (EOV) koordináta-
rendszerében (Bódis, 1999) 
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Az eltérő vetületű adatforrásokból származó információkat egy rendszerre vonat-
koztatva kell megadnunk ahhoz, hogy egy adott – geometriailag koordinátákkal 
meghatározott – területre jellemző leíró adatokat egy adatbázisban kezelhessük. 
Ha például a domborzatra vonatkozó magassági adatokat digitalizálás útján Ga-
uss-Krüger-rendszerben készült katonai topográfiai térképek szintvonalairól 
vesszük, az út- és településhálózat digitális térképéhez EOV-ben készült térképek 
szolgálnak alapul, a területhasznosítás térképezéséhez UTM-rendszerbe vetített 
űrfelvételeket használunk és ráadásul néhány – korábban nem térképezett, de 
számunkra fontos – objektum helymeghatározásához a geocentrikus vonatkozta-
tási rendszerrel dolgozó GPS-t használjuk, akkor adataink egységes rendszerben 
való, egyidejű felhasználásához igazán szükség van a geometriai transzformációk 
ismeretére, azok alkalmazására.  
Az EOV alapú és a WGS-84 koordinátarendszerek közötti átszámítás legponto-
sabban utófeldolgozással lehetséges, ami akkor adhatja a legjobb eredményt, ha a 
WGS-84 koordinátarendszer EUREF (EUREF, EUropean Reference Frame) 
rendszer és az EOV közötti átszámítást végezzük el. A transzformáció alapja az 
ún. Bursa-Wolf modell alapján számított paraméterek (összesen hét) meghatáro-
zása. A modell 2 és 3 dimenziós koordináták átszámítására egyaránt alkalmas. 

A GPS-sel mért EOV-koordináták számítására leggyakrabban a hétparaméte-
res térbeli hasonlósági transzformációt használjuk, bár más típusúak is hatéko-
nyak lehetnek. Feltétlenül a munkaterülethez legközelebbi 4–5–6 Országos GPS 
Hálózat (OGPSH) pontra, mint transzformációs közös pontra kell támaszkod-
nunk. Az átszámítást nagyban megkönnyíti a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
munkatársai által kidolgozott speciális szoftver (EEHHTT: EUREF-EOV hivata-
los-helyi térbeli transzformáció, röviden: EHT2), amelynek ingyenesen letölthető 
változatával (www.fomi.hu) korlátlan mennyiségű mérési adat koordinátái 
transzformálhatók a WGS84 koordinátarendszerből az EOV koordináta rend-
szerbe (Borza-Busics, 2005). 
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2. A GPS mérések gyakorlata  

A GPS-vevőkkel végzett mérések általában egyszerű feladatnak tekinthetők. A 
vevők típusától, illetve a méréshez, vagy adatfeldolgozáshoz használt szoftver 
tudásától függően néhány utasítással lehet pontot, távolságot, illetve területet 
mérni. A nagyobb pontosságú mérésekhez drágább vevők kellenek, a mérések 
előkészítése, végrehajtása, a mérési adatok utófeldolgozása nagyobb körültekin-
tést kíván. 
Ebben a fejezetben az elmúlt évek mezőgazdasági kutatásaihoz kapcsolódó olyan 
témáiból válogattunk, ahol a GPS-vevőkkel végzett méréseknek fontos szerepe 
volt, egyben megpróbáljuk bemutatni a GPS alkalmazásának sokrétűségét, az 
egyszerű pontméréstől a bonyolultabb RTK mérésekig. Bemutatjuk a szükséges 
technikai feltételeket, az alkalmazott mérési módszereket.  

2.1. Navigációs GPS-vevők rövid ismertetése  

A navigációs vevőkből, vagy kódmérésen alapuló GPS-vevőkből hatalmas a 
kínálat. Olcsó áron beszerezhetők, a mérés egyszerűen végezhető velük. Pontmé-
résre, távolságmérésre, navigációra egyaránt alkalmasak. Ilyen vevő a Garmin 
GPSmap 60CS típus. A GPS-vevő 12 csatornás, EGNOS kompatibilis, kézben 
elfér, kezelése egyszerű. Pontok azonosítására, távolságok meghatározására 
egyaránt alkalmas. Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik az Asus A696 PDA, 
melyben SiRF Star III GPS-vevő és beépített antenna is található (26. ábra).  
 

  

26. ábra 
Garmin GPSmap 60CS típusú navigációs vevő és az Asus MyPAL A696 PDA 

beépített GPS-vevővel 

2.2. Sebesség- és időmérés navigációs GPS-vevővel 

Land Rover Defender 110 típusú gépjármű fogyasztását vizsgáltuk különböző 
arányú biodiesel-gázolaj keverékek esetén. A vizsgálati módszer alapján az eltérő 
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arányú keverékekkel azonos sebesség mellett, azonos távolságot kellett megtenni. 
A vizsgálatokat Gödöllő-Debrecen közötti autópálya-útszakaszon végeztük, ami-
ből 8km városi útszakasz, 402 km pedig autópálya volt. A vizsgálatokat mindig 
azonos körülmények között hajtottuk végre (a gumiabroncsok nyomása 2,8bar 
volt, kizárólag tompított fényszórót használtunk, a klímaberendezést, rádiót nem 
működtettük). A méréseket minden esetben szélmentes időben, száraz úton, az 
éjszakai órákban végeztük, így az alacsony közúti forgalom miatt tartani tudtuk a 
v=80km/h-s vizsgálati sebességet. A vizsgálat során minden esetben ugyanazon 
személy vezette a gépjárművet, ugyanazon útvonalon, Debrecen-Nyugat, Horto-
bágy lehajtónál történt a visszafordulás, és a visszaúton a Görbeházánál lévő 
parkolóban volt pihenő, mert egy vizsgálat több mint öt óra hosszat tartott. 
 

  
27. ábra 

Az Asus MyPAL A696 PDA beállítása az adatgyűjtéshez 
 
A visszaúton a gödöllői csomópontnál –a felüljáró építése miatt- nem lehetett 
lehajtani, ezért a mogyoródi lehajtónál történt a következő visszafordulás, majd 
az autópályán és a városon keresztül érkeztünk vissza a VM MGI telephelyére. A 
mérések során egy ASUS A696 PDA-n futó IGO-8 programmal rögzítettük a 
nyomvonalat. A rögzített nyomvonal NMEA adatformátumban kiolvasható a 
készülékből. A mérés indítása előtt a Beállítások/Nyomvonalak menüpontnál 
engedélyezni kellett az NMEA/SiRF napló mentését (27. ábra). Az adatgyűjtési 
időt 1s-ra állítottuk be.  
A mérés végén kiolvastuk az adatokat, a nyomvonalat a Google-Earth-ön ábrá-
zoltuk (28. ábra). Az adatok feldolgozását Excel-programmal végeztük. Ellenő-
riztük, hogy az adatgyűjtés során nem történt-e adatvesztés. A vizsgálat indulása-
kor elindítottunk egy stopperórát, a vizsgálat végén pedig leállítottuk. A gyűjtött 
adatok számának pontosan meg kellett egyeznie a vizsgálati időtartam másod-
percben átszámolt értékével.  
Ezután szűrtük az RMC mondatokat az adatokból, mert ez tartalmazza az időt, a 
koordinátákat és a sebességértékeket is.  
A megtett utat a sebesség integrálásával kaptuk, tehát a másodpercenkénti sebes-
ségadatokat összeadtuk.  



 

 
- 50 - 

Az elemzés során megkülönböztettünk üzemidőt, mely a gépjármű indításától a 
gépjármű leállításáig tartott, valamint menetidőt, mely a gépjármű mozgásban 
töltött ideje volt (ekkor a városi forgalomban a közlekedési lámpáknál, valamint 
egyéb forgalmi okból járó motorral üzemelő, de álló helyzetű gépjármű üzemide-
jét nem számoltuk). Elvégeztük az adatfeldolgozást. A 2009. szeptember 2-án 
történt mérés eredményei: 
 

• Menetidő:         19228s 
• Menetidő:         5h:20p:28s 
• A megtett távolság a GPS alapján:   410,321km 
• Elfogyasztott üzemanyag:      36,7 l 

 
Elkészítettük a vizsgálat során mért sebesség és üzemidő hisztogramot is (5. táb-
lázat) 
 

 5. táblázat 
A sebesség és üzemidő hisztogram táblázata 

Sebességtartományok, 
 [km/h] 

Üzemidő, 
[s] 

Arány, 
[%] 

0 - 7,5 65 0.34 
7,5 - 12,5 77 0.40 
12,5 - 17,5 145 0.75 
17,5 - 22,5 102 0.53 
22,5 - 27,5 96 0.50 
27,5 - 32,5 93 0.48 
32,5 - 37,5 125 0.65 
37,5 - 42,5 184 0.96 
42,5 - 47,5 91 0.47 
47,5 - 52,5 149 0.77 
52,5 - 57,5 65 0.34 
57,5 - 62,5 28 0.15 
62,5 - 67,5 28 0.15 
67,5 - 72,5 32 0.17 
72,5 - 77,5 352 1.83 
77,5 - 82,5 17537 91.21 
82,5 - 87,5 59 0.31 
87,5 - 92,5 0 0.00 
Összesen 19228 100.00 
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A táblázatban jól látható, hogy a megkívánt v=80km/h-s vizsgálati sebességet 
(v=77,5-82,5km/h tartományban) a mérés idejének 91,21%-ában tudta tartani a 
gépjárművezető.  
Az eredmények ismeretében a 4 különböző alkalommal végzett mérés körülmé-
nyeit ellenőrizni tudtuk.  
 

 
28. ábra 

A vizsgálat nyomvonala 
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2.3. Területmérés GPS segítségével 

 
29. ábra 

A Mobile Mapper CE GPS-vevő külső antennával 
 
A mezőgazdasági gyakorlatban sok esetben szükséges egy tábla, vagy parcella he-
lyét, és területét meghatározni. A területmérési példát egy Mobile Mapper CE vevő-
berendezéssel és a rajta futó Digiterra szoftverrel mutatjuk be, melyet Mosonmagya-
róváron 2009. július 22-én végeztünk. 

Az MMCE készülék egy terepi számítógép, beépített GPS-vevővel (29. ábra). A 
GPS-vevő NAVTAR műholdak L1 frekvencián sugárzott C/A kódjának vételére 
alkalmas, 12 csatornás, rendelkezik belső antennával, de külső antenna is csatlakoz-
tatható hozzá, saját akkumulátora 6-8 órás mérést tesz lehetővé, de gépjárműben 
szivargyújtóról is üzemeltethető. A területmérés legegyszerűbb módja a tábla körbe-
járása. Mivel több táblát mértünk, ezért gépjárművel jártuk körbe a táblát, külső 
antennát használtunk, melyet a gépjármű tetejére rögzítettünk a mágnestalppal. A 
mérés során a gépjármű sebessége egyenes szakaszokon v=2-5km/h, a sarokponto-
kon v=1-2km/h volt.  

A mérés végrehajtása. A készülék bekapcsolása után néhány percet vártunk, amíg 
a beépített GPS-vevő kellő számú műholdat észlelt, majd elindítottuk a Digiterra 
programot.  
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30. ábra 
A Digiterra program beállítása területméréshez 

 
Megnyitottuk a programhoz mellékelt Magyarország térképet, a Beállítások menü-
pontnál megadtuk, hogy a mérés során a GPS vevő helyzete a képernyőn kijelzésre 
kerüljön, ezzel ellenőriztük a térképen a mért tábla földrajzi helyzetét. Vetületként az 
EOV vetületet állítottunk be. Ezután aktiváltuk a készülékbe épített GPS-vevőt. A 
kijelzőn megjelentek az észlelt műholdak azonosítói, a látható műholdak száma, a 
PDOP értékek és a GPS-vevő koordinátái (30. ábra). 
 

   

31. ábra 
Az új réteg létrehozása a térképen 

 
A méréshez új térképi réteget hoztunk létre, ehhez megnyitottuk a Rétegek panelt, 
majd megadtuk az új réteg nevét. Az újonnan létrehozott réteget jelöltük ki szerkesz-
tésre (31. ábra). 
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32. ábra 
Területmérés 

 
A GPS-mérés panelon kiválasztottuk a kívánt réteget, amelyre a mérési adatokat 
tároltuk, továbbá azt, hogy területet kívántunk mérni. A felmérendő tábla szélére 
álltunk, majd elindítottuk a mérést. A táblát a határvonalon haladva körbejártuk. 
Amikor visszaérkeztünk a kiindulási pontra, akkor leállítottuk a mérést. A mérés 
leállításakor megkaptuk a tábla mért értékekeit, melyeket elmentettünk az adatbázis-
ba. A következő tábla mérésekor ismét elindítottuk az adatrögzítést, körbejártuk a 
táblát, a végén leállítottuk a mérést (32. ábra).  
 

   

33. ábra 
A területmérés eredményei 

 
A program segítségével hatékonyan tudtuk a területmérést elvégezni. Az elmentett 
adatbázisból a mért értékeket későbbi időpontban is lekérdezhetjük. Az ábrán muta-
tott értékek a pirossal megjelölt -NyME-MÉK Tangazdaság, 80/1, K2XEW-8-08 
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MEPAR kódú- táblára vonatkoznak (33. ábra). A mérés végén az eredményeket 
exportáltuk ESRI-shape formátumba.  
A program további előnye, hogy megadja az adott területmérésre azt is, hogy az 
megfelel-e az EU-s elvárásoknak. Az EU toleranciára vonatkozó előírás, hogy a 
MePAR fizikai blokkra vonatkozóan a mérési hiba (területmérésre vonatkozóan) a 
3%-ot nem haladhatja meg. 
 
EU tolerancia = ((1.25 x K) / T) x 100 
ahol: 
 

- K: a GPS-szel mért kerület 
- T :a GPS-szel mért terület 

 
A GPS területmérés megbízhatósága:  
 
Megbízhatóság = ((PDOP x 0.1 x K) / T) x 100 
ahol: 
 
- PDOP: a mért területet alkotó töréspontok pozícióira vonatkozóan a GPS-szel mért 
PDOP érték átlaga, 

- K: a GPS-szel mért kerület, 
- T :a GPS-szel mért terület, 

(ha a PDOP érték 1-12 között van, akkor lesz megfelelő a mérés 
megbízhatósága) 
 
Jól látható, hogy a MobileMapper CE GPS-vevővel végzett mérésnél a mérési pon-
tosság hatszor jobb, mint az EU által megkívánt pontosság (33. ábra). 
 
A program lehetőséget biztosít külpontos mérésre is, amikor valamilyen okból nem 
tudunk a tábla szélén haladni, ekkor meg kell adni a vevő-táblaszéle távolságot. 
 
A Digiterra program további előnye, hogy lehetőséget biztosít poligonon belüli poli-
gonmérésre is, pl. ha egy táblán belül belvizes terület található, akkor először körbe-
járjuk a táblahatárokat, majd átkapcsolunk poligonon belüli poligon (sziget) mérésre, 
körbejárjuk a belvizes területeket is, majd visszakapcsolunk a táblára, így eredmény-
ként a tábla területből levont belvizes területet, vagyis a művelt területet kapjuk.  

2.4. C-MIGITS III  GPS/INS vevő pontosságának ellenőrzése  

Az FVM MGI-ben 2006-ban került beszerzésre egy AISA DUAL légi 
hiperspektrális mérőrendszer. A rendszerhez egy C-MIGITS III típusú GPS/INS 
egységet (a mérőeszköz a GPS vevő mellett tartalmaz egy ún. inerciális egységet 
is, mely a repülőgép koordinátái mellett, annak pillanatnyi pozícióját is érzékeli, 
úgymint a dőlést, a billegést) szállított a rendszer gyártója, a finn Specim cég (34. 
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ábra). A 2007. évi mérések során tapasztaltuk, hogy a feldolgozott koordináták 
időnként nagy hibával terheltek (>20m). A mérési feladatot azért végeztük, hogy 
meghatározzuk a hiba okát.  
 

 

34. ábra 
C-MIGITS III GPS/INS egység 

 
A pontosság meghatározásához egy bázispontot készítettünk az FVM MGI területén. 
A bázispontot a laborfolyosó feletti tetőszerkezeten alakítottuk ki (35. ábra). 
 

  

35. ábra 
A tetőn kialakított FVM_MGI_02 bázispont 

 
A FVM_MGI_02 bázispont koordinátáinak meghatározását az FVM MGI Sokkia 
gyártmányú geodéziai vevőpárjával, gyors statikus méréssel és utófeldolgozással 
határoztuk meg úgy, hogy egy ismert koordinátájú (FVM_MGI_01 pont) és a 
mérendő pontra (FVM_MGI_02 pont) álltunk egy-egy vevővel. (Ha gyors stati-
kus méréskor az észlelt műholdak száma 6-7, akkor kétfrekvenciás vevővel 10-15 
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perc mérési idő elég a cm-es pontosság eléréshez, 2-10 km hosszú vektorok ese-
tén). Az utófeldolgozást a Sokkia Spectrum Survey programmal végeztük. Az 
utófeldolgozott koordinátákat az EHT programmal transzformáltuk WGS-84-ből 
EOV-ba. Az FVM_MGI_02 bázispont koordinátáit a 6. táblázat tartalmazza. 
 

6. táblázat 
Az FVM_MGI_02 pont adatai 

A pont száma: FVM_MGI_02 Település: Gödöllő 

A pont jellege: Pontjelölés a tetőn 

WGS84 φ=47° 35’ 34,22941” λ=19°20’ 22,75182” h=264,941m 

WGS84 φ=47,5928415° λ=19,33965328°  h=264,941m 

EOV y= 671976.269 x= 249925.441 HGPS= 221.696m 
 
Az ellenőrzés során a hiperspektrális mérőrendszer C-Migits III GPS/INS egysé-
gének antennáját az FVM_MGI_02 pontra helyeztük (36. ábra). A külső antenna 
egy RIKALINE A-10305-SA típusú aktív antenna volt, tápellátását két darab 
1,5V-os AA méretű elem biztosította. A C-MIGITS GPS/INS vevő abszolút 
helymeghatározás üzemmódban működött. 
A GPS/INS egységet a laborban helyeztük el, majd több mint 24 órás észlelést vé-
geztünk. Az észlelés során gyűjtött adatokat statisztikai módszerekkel elemeztük 
Excel programmal. Az abszolút helymeghatározás során gyűjtött és feldolgozott 
adatok száma: N= 90617 db volt. A mérési adatokból képzett átlagérték és az 
FVM_MGI_02 pont koordinátaérték közötti eltérés x= 0,427m, a mért értékek átla-
gos hibája az FVM_MGI_02 ponthoz képest x=2,276m, a maximális hiba x=21,32m 
volt. Az FVM_MGI_02 pont koordinátaértékéhez képest számolt hibák gyakoriságát 
a 7. számú táblázat tartalmazza, míg a hiba-hisztogramot a 37. ábra mutatja. 
 

  

36. ábra 
A mérés során az aktív antenna az FVM_MGI_02 ponton 
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Hiba Gyakoriság
[m] [Darab]
0 0

0,5 4285
1 13570

1,5 17990
2 14692

2,5 10753
3 7665

3,5 5453
4 4227

4,5 3891
5 2191

5,5 1502
6 1019

6,5 790
7 534

7,5 433
8 376

8,5 248
9 183

9,5 165
10 118

10,5 98
11 97

11,5 62
12 55

12,5 24
13 25

13,5 14
14 24

14,5 31
15 22

Tovább 80

7. számú táblázat 
Az FVM_MGI_02 pont koordinátaértékéhez képest számolt hibák gyakorisága 

A GPS/INS egység hiba-hisztorgramja
abszulút helymeghatározás üzemmódban
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C-MIGITS III.    
Model: CMIG-310                            Serial No.: CM5006
A mérés időpontja:
2008. január 27.  - 2008. január 28. 
A feldolgozott adatok száma: N= 90617
A hiba a Sokkia vevővel meghatározott FVM_MGI_02 pont 
értékéhez képest számolt eltérés. 

 
37. ábra 

Az FVM_MGI_02 pont koordinátaértékéhez képest 
számolt hibák hisztogramja 

 
A GPS vevő nyers mérési adatait (raw-adatok) térké-
pen ábrázolva (38. ábra) jól látható, hogy a GPS által 
számított koordináta „vándorol” az időben továbbá, 
hogy a műholdak mozgása milyen hatással van a 
számolt koordináta értékekre.  
 

 
38. ábra 

A C-MIGITS III GPS/INS vevő mérés alatt  
rögzített koordinátái 
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39. ábra 
Az FVM_MGI_01 és FVM_MGI_02 pont helye a Google-térképén 

2.5. Talajnedvesség-térkép készítése 

A növénytermesztés szempontjából a talajnedvesség értéke meghatározó jelentő-
ségű. A talajnedvesség mérésére sok módszer áll rendelkezésre. A most ismerte-
tésre kerülő technológia gyors és viszonylag pontos. A méréseket 2009. július 
28-án és szeptember 10-én Mosonmagyaróvár mellett a K2XEW-8-08 MEPAR 
kódú kísérleti táblán végeztük, szeptember 10-én talajmintavétellel összehangol-
va. A talajnedvesség-térkép készítéséhez Spectrum TDR-300 típusú 
talajnedvességmérőt használtuk. A készülék TDR (Time Domain Reflectometry) 
mérési elv alapján határozza meg a térfogatszázalékos (volumetrikus) 
talajnedvességtartalmat. A készülék mérési felbontása 1%, a pontossága <3%, a 
mérési tartománya 0-50%. Amennyiben a készülék a soros vonalon egy GPS-
vevőtől érkező NMEA-0183 (National Marine Eletronics Association) jelet érzé-
kel, akkor a mért talajnedvesség érték mellett eltárolja annak GPS koordinátáit is. 
A tápfeszültséget 4db AAA elem biztosítja, a beépített memória kapacitása 1350 
mérés GPS koordinátákkal, illetve 3250 mérés GPS koordináták nélkül (40. áb-
ra). 
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40. ábra 
A Spectrum TDR-300 talajnedvesség mérő készülék 

 
A talajnedvessségmérőhöz minden olyan GPS csatlakoztatható, amely NMEA-
0183 formátumú adatokat képes az RS-232 soros vonalon kiküldeni. A mérések-
hez a legegyszerűbb GPS-vevőt használtuk, a GARMIN GPS 18 PC típust, 
melynek egy tápfeszültség (szivargyújtó) és egy D-SUB9 soros vonali csatlako-
zója van. Amennyiben biztosítjuk a tápfeszültséget (8-30Vdc) a készüléknek, a 
soros vonalon folyamatosan küldi a GPS pozíciókat, NMEA-0183 V2.0, vagy 
V3.0 formátumban. A készülék 12 csatornás, kódmérést használó, WAAS kom-
patibilis vevőkártyát tartalmaz, ezért fogadja az EGNOS korrekciós jeleket is. 
Alacsony fogyasztású (I=50mA), nagy érzékenységű (-165 dB minimum), a GPS 
pontosság DGPS üzemmódban 2-5m (< 3 méter). A GPS-vevő mágnestalppal 
vagy csavarral rögzíthető (41. ábra).  
 

  

41. ábra 
A Garmin GPS 18 PC vevő és az összeállított talajnedvességmérő rendszer 

 
A méréshez az akkumulátort egy hátizsákba, a GPS-antennát pedig a hátizsákra 
épített árbocrúd tetejére helyeztük. A TDR-300 készülékhez választható 12cm-es, 
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vagy 20cm-es mérőtüske, ez határozza meg a mérési mélységet. A 20cm-es tüs-
kével mértünk, ezt a paramétert előzetesen meg kellett adni egy segédprogram-
mal. 
A GPS-vevő RS-232 soros vonali csatlakozóját csatlakoztattuk a TDR-300 mé-
rőeszközhöz, majd bekapcsolás után ellenőriztük a készülék működését. A mérés 
során bejártuk a vizsgált táblát és adott pozíciókban leszúrtuk a TDR-300 mérő-
eszközt a talajba, majd egy nyomógombot megnyomva eltároltuk a mért értéket. 
A gyakorlatban 5-10m-es távközönként mértünk. Ezzel a módszerrel 500-700 
mérés végezhető naponta.  
 

 
42. ábra 

Talajnedvességmérés és talajmintavétel a K2XEW-8-08 jelű kísérleti táblán, 
Mosonmagyaróvár, 2009. 09.10. 
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Name: Mosonmagyaróvár                  
Serial #:  233  
Datum: WGS 84 
Longitude,Latitude,No.,% Water,Type 
,,Logger Started: 8:26:09 
17,256242,47,903780,N=1,25,VWC 
17,256170,47,903892,N=2,32,VWC 
17,256097,47,903985,N=3,21,VWC 
17,256000,47,904050,N=4,17,VWC 
17,255932,47,904150,N=5,17,VWC 
17,255880,47,904223,N=6,20,VWC 
17,255813,47,904305,N=7,15,VWC 
17,255715,47,904393,N=8,19,VWC 
17,255707,47,904468,N=9,27,VWC 
17,255592,47,904542,N=10,15,VWC 

A mérés végén a TDR-300 memória 
adatait áttöltöttük egy számítógép-
be, az eredményeket ASCII fájlba 
mentettük. A elmentett fájl egy 
részlete látható a mellékelt ablak-
ban.  
Az egyes adatmezők elválasztó-
karaktere vessző, minden sorban a 
mérési pont hosszúsági, szélességi 
koordinátái WGS-84-ben, majd a 
mérés száma, végül a mért 
volumetrikus nedvességtartalom-
értéke látható. A további statisztikai 
adatfeldolgozást Excel programmal, 
a térinformatikai elemzéseket 
ArcGIS programmal végeztük.  
 

  

43. ábra 
A talajnedvesség-térkép mintavételi pontjai és az elkészült térkép 

Mosonmagyaróvár, 2009. 07.28. 
 
A talajnedvesség adatok nagy száma miatt ellenőrizni kellett a mért adatok meg-
bízhatóságát. Első lépésként a mérőműszer méréshatárán kívül eső értékeket ki-
szűrtük. Ezután megvizsgáltuk, hogy az adatok tartalmaznak-e további kiugró 
mérési értékeket.  
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44. ábra 
A talajnedvesség-térkép mintavételi pontjai és az elkészült térkép 

Mosonmagyaróvár, 2009. 09.10. 
 
Ennek eldöntésére több statisztikai módszer áll rendelkezésre, mi a Grubbs-
próbával11 elemeztük és szűrtük az adatokat. 
Az így elkészült adathalmazt ArcGIS programmal ábrázoltuk a térképen, a pon-
tokból az IDW módszerrel készítettük el a talajnedvesség térképet. A 2009. július 
28-án történt talajnedvesség-mérés során a mért adatok száma N=1364db volt. A 
Grubbs-próbával történt szűrés után N=1233db talajnedvesség-adatból készültek 
a mintavételi pontokat ábrázoló térképek. Az mintavételi pontok mért adataiból 
az inverz távolságokkal való súlyozást (IDW) alkalmazva készültek az interpolált 
raszteres talajnedvesség-térképek (43. ábra, 44. ábra). 

2.6. Talaj fajlagos vezetőképesség-térkép készítése 

A talaj fajlagos elektromos vezetőképessége fontos talajjellemző. Definíció sze-
rint a vezetőképesség: 









==== SSiemens

mkg
sA

V
A

l
AG 2

32

*
*,σ  

 
ahol:  A,  a vezető keresztmetszete [m2], 
 l,  a vezető hossza [m], 

                                                 
11A szerzők köszönetüket fejezik ki Enzsölné Gerencsér Erzsébetnek, a NymE munkatársának és 
Dr. Borsa Bélának, az FVM MGI nyugdíjas kollégájának a statisztikai adatfeldolgozásban nyújtott 
segítségükért, valamint a Szlovák Tudományos Akadémia Hidrológiai Intézetének a munkában 
való közreműködésükért.    
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 σ arányossági tényező, a fajlagos vezetőképesség, más néven  

 konduktivitás, [ ]
m
S

m
=

Ω
=

1σ  

A fajlagos vezetőképesség értéke anyagi jellemző, a fajlagos ellenállás reciproka, 
és függvénye a hőmérsékletnek.  
 
A méréseket Veris-3100 típusú berendezéssel végeztük (45. ábra).  
 

  

  

45. ábra 
A Veris-3100 fajlagos vezetőképesség mérő működési elve és főbb egységei 

 
A mérőberendezés legfontosabb eleme a 6 db ∅430mm átmérőjű mérőtárcsa, 
melyek elektromosan szigeteltek minden más részegységtől. A tárcsák szimmet-
rikus elrendezésűek, egymástól való távolságuk az ábrán látható. A berendezés 0-
30cm és 0-90cm mélységben egyidőben méri a fajlagos vezetőképességet. A 
működéshez DGPS üzemmódban dolgozó GPS-vevő szükséges (ha nincs DGPS 
üzemmódban a GPS-vevő a Veris-3100 műszer nem működik). A GPS koordiná-
tákat a soros vonalon NMEA-0183 formátumban, 1Hz-es frissítéssel kell biztosí-
tani. A Veris-3100 a mért adatokat másodpercenként tárolja, a mérés végén 
floppy-lemezre menthetők az adatok. 
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A méréseket Mosonmagyaróváron 2009. július 28-án végeztük a K2XEW-8-08 
MEPAR-kódú kísérleti táblán, közvetlenül a betakarítást követően búzatarlón. A 
talaj miatt pótsúlyozást kellett használni. A mérés során Trimble AgGPS 114 
sorvezető biztosította a GPS jeleket, egyúttal sorvezetőként is működött. A mérés 
18-20 km/h sebességgel történt, a beállított sortávolság 5m volt. Az AgGPS 114-
vevő alkalmas OmniStar korrekciós jelek vételére is, mi az EGNOS korrekciót 
használtuk.  
 

  

46. ábra 
Trimble AgGPS 114 sorvezető rendszer és a párhuzamos sorvezetés elve 

 
A sorvezetővel a mérés kezdetén felvettük a tábla egyik szélén az A-B vonalat, 
ezután az AgGPS sorvezető segítette a járművezetőt a fordulókban, illetve az 
egyenes mentén való haladásban (46. ábra). Az ismertetett beállításokkal 5m-es 
sortávban, 5 méterenként került sor a fajlagos vezetőképesség mérésére 0-30cm, 
és 0-90cm mélységben.  
 

  

47. ábra 
Fajlagos vezetőképesség mérés a Veris-3100 mérőműszerrel 

Mosonmagyaróvár 2009. július 28. 
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A mérés végén az adatokat áttöltöttük egy számítógépbe, a további adatfeldolgo-
zást Excel, illetve ArcGIS programokkal végeztük.  
A konduktivitás adatainak feldolgozása során a kiugró mérési értékeket a 
Grubbs-próbával elemeztük, majd szűrtük az adatokat. A nyers konduktancia 
adatok száma N=13532db volt, a kiugró adatok szűrése után az adatok száma 
N=13485db-ra módosult.  
 

  

48. ábra 
Fajlagos vezetőképesség mérés mérési pontjai és az elkészült konduktancia-

térkép 
 
Ezen adatokból készült a mérési pontokat tartalmazó térkép, valamint a mintavé-
teli pontok mért adataiból az inverz távolságokkal való súlyozást (IDW) alkal-
mazva készült az interpolált raszteres konduktancia-térkép, melyet az ArcGIS 
programmal készítettünk (48. ábra). 

2.7. Statikus pontmérés geodézia pontosságú vevővel, utófeldolgozással 

Az egyszerű kódvevők használata mellett bemutatjuk a geodézia vevőkkel vég-
zett nagy pontosságú méréseket is.  
Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben 2005-ben beszerzésre került egy 
Sokkia gyártmányú Real Time Kinematikus GPS-vevőpár. A mérési feladatokra 
való felkészüléshez, tesztek végrehajtásához szükséges volt az FVM MGI-ben 
egy pontot létrehozni és koordinátáit nagy pontossággal meghatározni. Az 
FVM_MGI_01 bázispontot az Intézet hátsó parkolójában alakítottuk ki (49. ábra) 
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49. ábra 
Az FVM_MGI_01 bázispont 

 
A bázispont létesítését és a koordináták meghatározást 2005 szeptemberében (8. 
táblázat) végeztük.  
 

8. táblázat 
Az FVM_MGI_01 pont adatai 2005.09.15-i mérés alapján: 

A pont száma: FVM_MGI_01 Település: Gödöllő 

A pont jellege: betonjelölés 

WGS84 φ=47° 35’ 34,76418” λ=19°20’ 21,44800” h=257,295m 

 φ=47,59299005° λ=19,33929111° h=257,295m 

EOV y=671948,970 X=249941,854 HGPS=214,049m 

 
Az ismételt mérésre 2009. március 7-én került sor, mivel az Országos GPS Háló-
zat koordinátáit nemzetközi hálózatkiegyenlítés keretében újraszámolták, így a 
GNSSnet permanens állomásainak koordinátái kis mértékben módosultak, ezért 
mi is újramértük a bázispontunkat, ennek folyamatát mutatjuk be.  

2.7.1. A méréshez használt geodéziai vevő ismertetése 

Az FVM MGI-ben használt Sokkia gyártmányú Real Time Kinematikus GPS 
rendszer tartalmaz egy Sokkia Radian-IS, egy Sokkia GSR-2600 vevőt, két 
Satelline-3AS rádiómodemet, egy Allegro CX kéziszámítógépet, valamint a nagy 
pontosságú mérésekhez szükséges Spectrum Planning tervező, Spectrum Survey 
utófeldolgozó- és hálózatkiegyenlítő szoftvereket és egyéb kiegészítőket (mű-
szerállványok, műszertalpak, mágnestalpak, stb. (50. ábra). 
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50. ábra 
A Sokkia RTK rendszer főbb elemei 

 
Mindkét vevő 12 csatornás, kétfrekvenciás, a NAVSTAR rendszer által sugárzott 
C/A és P-kód vételére és vivőfázis feldolgozására alkalmas. Másodpercenként 10 
pozíciót képes számolni. Belső akkumulátorral 8-16 órát működik. Por és vízálló 
tokozásban -20°C..+55°C-ig garantált a működése. 

2.7.2. A mérés előkészítése 

A nagy pontosságú mérések gondosabb felkészülést, nagyobb figyelmet követel-
nek. A mérések előtt célszerű megtervezni a mérés időtartamát, ellenőrizve, hogy 
a mérés során a lehető legtöbb műhold legyen észlelhető. Biztosítani kell a kilá-
tást a szabad égboltra, lehetőleg minél kevesebb tereptárgy legyen a közelben. 
Amennyiben az utófeldolgozáshoz a GNSSnet valamelyik állomásáról kívánunk 
adatot letölteni, akkor ellenőrizzük, hogy az állomás működik-e az adott napon 
(karbantartás miatt időnként szüneteltetnek egy-egy állomást.) Mérés előtt célsze-
rű feltölteni a műszer akkumulátorait, és ellenőrizni, hogy a memóriában, vagy 
memóriakártyán elegendő hely álljon rendelkezésre. 

A mérés tervezését a Spectrum Planning programmal végeztük. A program a 
GPS műholdak által sugárzott almanach-adatok segítségével határozza meg egy 
adott földrajzi pontra vonatkozóan egy adott időpontra érvényes műhold-pozíciókat. 
Az almanach-adatok valamennyi műhold pálya- és óraadatait tartalmazzák. A mű-
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holdak láthatóságának meghatározása a Sokkia rendszerében rendkívül egyszerűen 
történik. A GPS-vevő által gyűjtött nyers mérési adatok tartalmazzák az almanach 
adatokat is, ezért a tervezéshez elég egy nyers bináris adatsort beolvasni. 

A tervezéshez meg kellett adnunk a mért pont közelítő koordinátáit, illetve 
mérés dátumát. Ebből a program kiszámolta a mérési napon mikor, hány műhold 
lesz látható az adott mérési ponton, valamint a magassági szög meghatározásához 
sky-plot ábrát is generált (51. ábra).  
 

  

  

  

51. ábra 
A mérés való felkészülés a Spectrum Planning programmal 

2.7.3. Statikus pontmérés geodéziai vevővel 

A mérés során az FVM_MGI_01 pontra álltunk a műszerállvánnyal, melyre a 
műszertalp került. A pontra állást pontosan kell végrehajtani, ehhez segítség az 
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optikai vetítővel szerelt műszertalp. Biztosítani kellett, hogy a műszertalp víz-
szintesen álljon. A műszertalpra csavaroztuk a Radian-IS vevőt (52. ábra). 
 

  

52. ábra 
Pontraállás a GPS-vevővel, a pontra állított Radian-IS vevő ferdemagasságának 

meghatározása 
 
Megmértük a GPS-vevő magasságát a bázisponthoz képest, a ferdemagasság 
értéke:1,483m volt (ebből a Spectrum Survey program már számolta a bázispont 
és a GPS antenna fáziscentrumának távolságát). A készülék bekapcsolásával a 
mérés elkezdődött, a mérés során az adatokat a GPS vevő egy CF-kártyára rögzí-
tette. Az észlelés időtartama kb. 6 óra volt. A mérés ideje alatt csak az akkumulá-
torok töltöttségét ellenőriztük. A mérés végén a készüléket kikapcsoltuk és a CF-
memóriakártya tartalmát kiolvastuk.  
 
A bázispont koordinátáit a rögzített adatok utófeldolgozásával határoztuk meg.  
A Gödöllőhöz legközelebbi permanens állomások a penci Kozmikus Geodéziai 
Obszervatóriumban (PENC), valamint Budapesti Műszaki Egyetemen üzemelte-
tett állomás (BUTE), ezért a feldolgozáshoz a GNSSnet ezen két állomásáról 
letöltött RINEX (Receiver Independent Exchange, vevőfüggetlen szabványosított 
ASCII formátumú adatfájl) adatokat használtunk.  

2.7.4. A GNSSnet-ről röviden  

A földi telepítési kiegészítő rendszerek biztosítják a geodézia pontosságú méré-
sekhez a korrekciós adatokat. Hazánkban a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
(FÖMI) által üzemeltetett GNSSnet hálózat biztosítja ezen szolgáltatást. A rend-
szert a FÖMI 2000-től fejleszti, célja egy olyan országos GNSS hálózat kiépítése, 
amely biztosítja geodéziai pontosságú helymeghatározáshoz a technológiát és az 
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adatokat mind valós időben, mind utófeldolgozáskor. A GNSS rendszerbe való 
belépéshez a FÖMI-vel előzetes szerződést kell kötni. A letöltött adatokért a 
díjszabás alapján kell fizetni. A GNSSnet 2009. decemberi állapotát a 53. ábra 
mutatja. A hálózatban működő állomásokon folyamatosan működik egy-egy 
nagy pontosságú GPS-vevő, a permanens állomások részei az Országos GPS 
Hálózatnak (OGPSH), így minden állomás koordinátája mm-es pontossággal 
ismert. Az utófeldolgozáshoz ezen állomások gyűjtött adataiból lehet letölteni, 
illetve a GNSSnet valós időben is biztosít korrekciós adatokat.  
 

 
53. ábra 

A GNSSnet 2009. decemberi állapota 
 
A penci állomás pontleírása a 9. táblázatban látható.  

2.7.5. Az FVM_MGI_01 pont mérésének utófeldolgozása 

Az utófeldolgozáshoz óránkénti bontásban töltöttük le a RINEX formátumú adat-
sorokat. A feldolgozás előtt az órás bontásban lévő RINEX adatokat összefűztük, 
így a teljes adatfeldolgozáshoz egy fájl elegendő volt.  
Az utófeldolgozást és hálózatkiegyenlítést a Sokkia Spectrum® Survey szoftver-
rel végeztük. A program elindítása után betöltöttük a Radian-IS GPS vevő adata-
it, és az összefűzött RINEX adatokat.  
 
A Radian-IS vevő fájlneve (00090660) tartalmazza a vevő azonosítóját (09), az 
adott évben hányadik napon történt a mérés (066), továbbá hogy az adott napon 
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hányadik mérést dolgoztuk fel (0). A jobb oldali ablakban kellett megadni a mért 
ferdemagasságot (hferde=1,483m), továbbá, hogy Radian-IS vevővel mértünk. A 
megadott értékekkel és az antenna fáziscentrumának ismert értéke alapján került 
kiszámításra a pont koordinátája. A legfontosabb információk megjelennek az 
ablakban (észlelési időtartam, számolt koordináta értékek (54. ábra)).  
 

9. táblázat 
 A penci permanens állomás pontleírása 

PENC 

Pontleírás érvényes 2009. január 9-től 

Település Penc 

Cím Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, 2614 Penc 

Tulajdonos Állami Földmérés 

Létesítve 1996. március 

ETRS89/ 
ETRF00(R5) 
Epocha: 2007.4 

X=4052449.8080 Y=1417680.8943 Z=4701406.905 5 

ETRS89 /WGS 84 φ=47°47'22.56106" λ=19°16'53.48774" h=291.743 

EOV y=667539.236 x=271786.731 HGPS=248.222 

Referenciapont A referenciapont koordinátái nem a fáziscentrumra (FC) vonatkoznak, hanem 
a pillér tetejére! (FC=magasság+30mm+109mm) 

GNSS vevő LEICA GRX1200GGPRO 

GNSS antenna LEICA LEIAT504GG LEIS (Choke Ring Antenna + Dome) 

Hálózatok EUREF állomás, IGS állomás, hálózati RTK szolgáltatás része 

Obszervatórium épülete 
 

 

Referenciapont 
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54. ábra 
A Radian-IS vevő gyűjtött adatai a beolvasás után 

 
Hasonlóképpen a permanens állomások pontadatait is ellenőriztük. A pontszer-
kesztőben beállítottuk, hogy referenciaállomásként kezelje a program ezen pon-
tokat (55. ábra). 
 

  

55. ábra 
A penci permanens állomás RINEX adatai a beolvasás után 
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Mindhárom pont szerkesztése után a pontok megjelentek a térképen. A bázisál-
lomások jelölése (kék kör, benne egy háromszög) eltér a mért pont jelölésétől 
(zöld háromszög) (56. ábra).  
 

 
56. ábra 

A két permanens állomás és a mért pont a térképen ábrázolva 
 
Ezután a feldolgozás paramétereit adtuk meg. Legfontosabbak: 

•  a magassági szög megadása (15°), a megadott magassági szög alatt sugár-
zó műholdak adatait az utófeldolgozás során a program nem használja, 

• a PDOP maximális értéke (10), ennél nagyobb PDOP érték esetén az adott 
műholdak adatait az utófeldolgozás során a program nem használja, 

• a különbségi vektor számításának módja (L5 fix narrowlane),  
• csak a NAVSTAR rendszer jeleit dolgozza fel (GPS only; a Glonassz 

rendszer jeleit nem veszi figyelembe a program a feldolgozáskor) (57. áb-
ra).  
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57. ábra 
Az utófeldolgozás paramétereinek megadása 

 
Ezután elindítottuk a feldolgozást. A feldolgozás sebessége függ a pontok számá-
tól, az észlelési időtől. A feldolgozás végén megkaptuk mindhárom vektor adatait 
(58. ábra).  
 

 
58. ábra 

Az utófeldolgozás befejeződött 
 



 

 
- 76 - 

A feldolgozott vektorról összegzést készített a program. A penci permanens ál-
lomás - FVM_MGI_01 vektor feldolgozásáról szóló jelentésrészlet látható az 
alábbi ablakban. Jól látható, hogy minden számolt paraméter mellett megjelenik 
annak mérési bizonytalansága is. 
 

 
 

Spectrum® Survey 4.13                                           VECTOR SUMMARY 
VECTOR: 00090660-PENC                                VECTOR OCCUPATION NO.: 01 
------------------------------------------------------------------------------ 
Project:            C:\Sokkia\Common\Spectrum Projects\FVMMGI_2009_03_07.spr 
 
Coordinate System:  GEO [Geographic]               Datum:                WGS84 
Geoid Model:        Fixed  [0.000m]                Units:               Meters 
Processing Date:    2009/12/27 17:32:51 (UTC) 
 
Ephemeris:          Broadcast                      Clock Model:      Broadcast 
Elevation Mask:     15                             SVs Used:               GPS 
 
BASE STATION (PENC)               [C:\...\FVMMGI_2009_03_07\Data\PENC066k.09o] 
------------------------------------------------------------------------------ 
Point Occupation:       01 
Antenna Height: 0.030 [Meas.: 0.030]   Antenna Model:   <None> (meters) 
Met. Measurements Used: Default 
 
WGS84 (meters)               WGS84 (meters) 
X:       4052449.808         Lat:  N 47 47 22.56106 
Y:       1417680.894         Lon:  E 19 16 53.48774 
Z:       4701406.906         Hgt:  291.743 
                             Orth: 291.743 
 
REMOTE STATION (00090660)         [C:\...\FVMMGI_2009_03_07\Data\00090660.pdc] 
------------------------------------------------------------------------------ 
Point Occupation:       01 
Antenna Height: 1.363 [Meas.: 1.483]   Antenna Model:   RadianIS_Slant (meters) 
Met. Measurements Used: Default 
 
WGS84 (meters)                         WGS84 (meters) 
X:       4066250.962      +/-  0.009   Lat:  N 47 35 34.76520       +/-  0.008 
Y:       1427112.044      +/-  0.008   Lon:  E 19 20 21.44884       +/-  0.007 
Z:       4686666.225      +/-  0.009   Hgt:  257.151                +/-  0.011 
                                       Orth: 257.151 
 
VECTOR RESULTS 
------------------------------------------------------------------------------ 
Solution Type: L5 fixed narrowlane     Processing Interval:      15.00 seconds 
Time Span:     2009/03/07 10:00:15.00 to 2009/03/07 16:00:00.00     [359 min.] 
Observations: 10629                    Observations Used: 10407       [97.91%] 
Ratio:         2.0 
 
 
WGS84 Vector (meters)                  WGS84 (meters) 
dx:    13801.154          +/- 0.0091   Slope:        22286.904      +/-  0.015 
dy:     9431.149          +/- 0.0077   FwdAz:  168 45 29.08397 
dz:   -14740.680          +/- 0.0094   BwdAz:  348 48 02.87743 
                                       FwdVA:   90 11 20.89699 
RMS    0.009 (m)                       BwdVA:   90 00 40.60850 
                                       dHgt:           -34.592 
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Az utófeldolgozás eredményeinek részletes magyarázata: 
- A feldolgozóprogram verziószáma: 
Spectrum® Survey 4.13                                            
- A projekt neve: 
Project:C:\Sokkia\Common\Spectrum Projects\FVMMGI_2009_03_07.spr 
- A vektor kezdete és vége: 
VECTOR: 00090660-PENC 
- Az alkalmazott koordináta rendszer és dátum: 
Coordinate System:  GEO [Geographic]            Datum:                WGS84 
Ephemeris:          Broadcast                       Clock Model:      Broadcast 
- A magassági maszk értéke (15°) és a számításhoz használt GPS rendszer (ez 
esetben a NAVSTAR): 
Elevation Mask:     15                             SVs Used:               GPS 
 
- A bázisállomás paraméterei és a RINEX adatfile- neve: 
BASE STATION (PENC) 
[C:\...\FVMMGI_2009_03_07\Data\PENC066k.09o] 
Point Occupation:       01 
 
- A bázisállomás antennamagassága, az antenna típusa:: 
Antenna Height: 0.030 [Meas.: 0.030]   Antenna Model:   <None> (meters) 
Met. Measurements Used: Default 
 
- A bázisállomás koordinátái térbeli derékszögű rendszerben és ellipszoidi föld-
rajzi koordinátáival WGS84 rendszerben (ezen adatoknak meg kell egyeznie a 9. 
táblázatban közölt adatokkal): 
WGS84 (meters)               WGS84 (meters) 
X:       4052449.808         Lat:  N 47 47 22.56106 
Y:       1417680.894         Lon:  E 19 16 53.48774 
Z:       4701406.906         Hgt:  291.743 
           Orth: 291.743 
 
- A mért pont paraméterei és a SOKKIA adatfile- neve: 
REMOTE STATION (00090660) 
          [C:\...\FVMMGI_2009_03_07\Data\00090660.pdc] 
Point Occupation:       01 
 
- A mért pont antennamagassága, az antenna típusa: 
Antenna Height: 1.363 [Meas.: 1.483]   Antenna Model:   RadianIS_Slant 
(meters) 
Met. Measurements Used: Default 
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- A mért pont utófeldolgozás után kapott koordinátái térbeli derékszögű rend-
szerben és ellipszoidi földrajzi koordinátáival WGS84 rendszerben, mellette a 
mérési/feldolgozási bizonytalanság értéke: 
WGS84 (meters)                         WGS84 (meters) 
X:       4066250.962      +/-  0.009   Lat:  N 47 35 34.76520       +/-  0.008 
Y:       1427112.044      +/-  0.008   Lon:  E 19 20 21.44884       +/-  0.007 
Z:       4686666.225      +/-  0.009   Hgt:  257.151                    +/-  0.011 
          Orth: 257.151 
 
- A vektorfeldolgozás eredménye: 
VECTOR RESULTS 
- A vektorfeldolgozás megoldásának típusa (L5 fixed narrowlane), a feldolgozás 
időintervalluma, az észlelések száma (10629), a megoldás során használt észlelé-
si adatszám (10407), valamint a Ratio értéke (2.0): 
Solution Type: L5 fixed narrowlane     Processing Interval:      15.00 seconds 
Time Span:     2009/03/07 10:00:15.00 to 2009/03/07 16:00:00.00     [359 min.] 
Observations: 10629                    Observations Used: 10407       [97.91%] 
Ratio:         2.0 
 
- A vektorfeldolgozás megoldásának eredménye, legfontosabb mutató az RMS, a 
négyzetes középhiba értéke (0.009 (m): 
WGS84 Vector (meters)                  WGS84 (meters) 
dx:    13801.154          +/- 0.0091   Slope:        22286.904      +/-  0.015 
dy:     9431.149          +/- 0.0077   FwdAz:  168 45 29.08397 
dz:   -14740.680          +/- 0.0094   BwdAz:  348 48 02.87743 
                                       FwdVA:   90 11 20.89699 
RMS    0.009 (m)                       BwdVA:   90 00 40.60850 
                                       dHgt:           -34.592 
 
A fázismérést is használó GPS vevők mérési adatainak feldolgozásakor a ciklus-
többértelműség feloldására a különbségi vektor számításakor az alábbi módsze-
rek közül választhatunk:  
- L1 fix Az L1 fázis mérése alapján végzi a számítást az ellentmondások megol-
dásával.  
- L1 float Az L1 fázis mérése alapján végzi a számítást.  
- L2 fix Az L2 fázis mérése alapján végzi a számítást az ellentmondások megol-
dásával.  
- L3 fix Iono-free Az L1 és L2 fázis mérése alapján végzi a számítást az ellent-
mondások megoldásával. Csak 20 km-nél hosszabb vektorok számításához aján-
lott.  
- L3 float Iono-free Az L1 és L2 fázis mérése alapján végzi a számítást. Csak 50 
km-nél hosszabb vektorok számításához ajánlott.  
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- L4 fix widelane Az L1-L2 vivőfázis kombinációt használja, az ellentmondáso-
kat megoldja.  
- L5 fix narrowlane Az L1+L2 vivőfázis kombinációt használja, az ellentmondá-
sokat megoldja. 
 
A vektorfeldolgozás után elindítottuk a hálózatkiegyenlítő modult. A hálózatki-
egyenlítés lényege az, hogy minden mérés hibával terhelt, ezért a legvalószínűbb 
értékek kiszámítása a hibák minimalizálásával történjen. A gyakorlatban több 
pont utófeldolgozása során használják. A hálózatkiegyenlítéskor a bázispontok 
koordinátáit megkötöttük, a kiegyenlítés csak a mért pontra vonatkozott (59. 
ábra). 
 

 
59. ábra 

A hálózatkiegyenlítő modul használata 
 
A hálózatkiegyenlítés során zárt hurkot képeztünk. A hurokzárás módszerével 
meghatározható a vektorok mérési hibája. A program meghatározta a hurok 
záróhibáját és arról jelentést készített. Az eljárás bonyolult jellege miatt a lépése-
ket nem ismertetjük csak a végeredményt.  



 

 
- 80 - 

 

2.7.6. Az utófeldolgozás során kapott adatok  

Az utófeldolgozás során kapott WGS-84 koordinátákat a GNSSnet-ről letölthető 
EEHHTT 4.1 programmal transzformáltuk EOV koordinátákká.  
Végül közöljük, hogy a feldolgozás egyes lépéseinél hogyan alakult az 
FVM_MGI_01 pont koordinátáinak értéke. A raw adatok átlagértéke (10. táblázat). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectrum® Survey 4.13                                Network Adjustment Report 
Project:           C:\Sokkia\Common\Spectrum Projects\FVMMGI_2009_03_07.spr 
Coordinate System: GEO [Geographic]                  Datum:              WGS84 
Geoid Model:       Fixed  [0.000m]                   Units:             Meters 
Adjustment Time:   2009/12/27 18:00:03 (UTC) 
Input Coordinates and Corrections 
Point       Input Coordinates        Corrections        Horizontal 
                                         Seconds      m         Vector 
00090660 
                 P    47 35 34.76460     0.00022    0.007      0.008 m 
                 L    19 20 21.44837     0.00017    0.004      28 deg 
                 H         257.203 m               -0.019 
PENC 
FIXED 3-D        P    47 47 22.56106     0.00000    0.000      0.000 m 
                 L    19 16 53.48774     0.00000    0.000      0 deg 
                 H         291.743 m                0.000 
BUTE 
FIXED 3-D        P    47 28 51.39747     0.00000    0.000      0.000 m 
                 L    19 03 23.50702     0.00000    0.000      0 deg 
                 H         180.806 m                0.000 
------------------------------------------------------------------------------ 
Adjusted Coordinates and Standard Deviations 
Point     Adjusted Coordinates          Std Dev         99% Ellipse 
                                         (0.001sec)  (mm) 
00090660 
                 P    47 35 34.76482      0.39239    12.1    major 38.1 mm 
                 L    19 20 21.44854      0.52623    11.0    azm.  151 deg 
                 H         257.184 m                 16.6    minor 31.8 mm 
PENC 
FIXED 3-D        P    47 47 22.56106      0.00000     0.0    major 0.0 mm 
                 L    19 16 53.48774      0.00000     0.0    azm.  0 deg 
                 H         291.743 m                  0.0    minor 0.0 mm 
BUTE 
FIXED 3-D        P    47 28 51.39747      0.00000     0.0    major 0.0 mm 
                 L    19 03 23.50702      0.00000     0.0    azm.  0 deg 
                 H         180.806 m                  0.0    minor 0.0 mm 
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10. táblázat 
Az FVM_MGI_01 pont koordinátái a 2009.03.07-i mérés nyers adatai alapján: 

A pont száma: FVM_MGI_01 Település: Gödöllő 

A pont jellege: betonjelölés 

WGS8
4 

φ=47° 35’ 34,79999” λ=19°20’ 21,46655” h=254,355m 

EOV y=671949,331 x=249942,942 HGPS=211,161m 

A mérési adatok a penci permanens állomás adataival utófeldolgozva (11. táblázat). 
 

11. táblázat 
Az FVM_MGI_01 pont koordinátái a 2009.03.07-i mérés a penci permanens 

állomás adataival utófeldolgozva 

A pont száma: FVM_MGI_01 Település: Gödöllő 

A pont jellege: betonjelölés 

WGS84 φ=47° 35’ 34,76520” λ=19° 20’ 21,44884” h=257,151m 

EOV y=671948,965 x=249941,867 HGPS=213,957m 

 
12. táblázat 

Az FVM_MGI_01 pont koordinátái a 2009.03.07-i mérés a GNSSnet penci és 
budapesti permanens állomás adataival utófeldolgozva 

A pont száma: FVM_MGI_01 Település: Gödöllő 

A pont jellege: betonjelölés 

WGS84 φ=47° 35’ 34,76460” λ=19°20’ 21,44837” h=257,203m 

EOV y=671948,955 x=249941,848 HGPS=214,009m 

 
Hálózatkiegyenlítés után az FVM_MGI_01 pont új koordinátái (13. táblázat). 
 

13. táblázat 
Az FVM_MGI_01 pont koordinátái a 2009.03.07-i mérés a GNSSnet penci és 

budapesti permanens állomás adataival utófeldolgozva, hálózatkiegyenlítés után. 

A pont száma: FVM_MGI_01 Település: Gödöllő 

A pont jellege: betonjelölés 

WGS84 φ=47° 35’ 34,76482” λ=19°20’ 21,44854” h=257,184m 

EOV y= 671948,959 x= 249941,855 HGPS= 213,990m 
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A 2005.09.15-én meghatározott (8. táblázat) és 2009. 03. 07-én ismételten megmért 
koordináták (13. táblázat) eltérése horizontálisan 11mm, vertikálisan 59mm volt.  

2.8. Kinematikus mérés utófeldolgozással 

A NyME K2XEW-8-08 MEPAR kódú kísérleti területén Mosonmagyaróvár 
mellett 2007. június 19-én légi hiperspektrális felvételeket készítettünk a betaka-
rítás előtt álló árpatábláról (60. ábra), valamint 2009. 07. 14-én a betakarítás előtt 
álló búzatábláról. 
  

  

60. ábra 
A 2007. június 19-i hiperspektrális repülés nyomvonala és a felvételezett tábláról 

a repülőgépről készült fotó 
 
A hiperspektrális felvétel geometriai pontosságának ellenőrzéséhez szükséges 
volt a tábla koordinátáinak pontos ismerete. A kinematikus mérést a Sokkia ve-
vőpárral végeztük. A mérés során a Radian-IS vevővel a Mosonmagyaróvár mel-
lett található, ismert koordinátájú 72-2012 pontra álltunk (14. táblázat), ez a vevő 
működött bázis üzemmódban. 
 

14. táblázat 
A 72-2012 OGPSH pont koordinátái 

A pont száma: 72-2012 Település: Mosonmagyaróvár 

A pont jellege: HP kő (háromszögelési pont) 

WGS84 φ=47° 53’ 17,76790” λ=17°14’ 31,89276” h=170,990m 

EOV y= 515001.430 x= 284292.026 HGPS= 126.976m 

 
A GSR-2600 vevő antennáját egy terepjáró tetejére helyeztük, ez a vevő működött 
roverként. Mindkét vevőt előzetesen 1 másodperces adatrögzítésre programoztuk, 
továbbá arra, hogy a CF memóriakártyára rögzítsék az adatokat (61. ábra).  
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61. ábra 
A Sokkia Radian-IS vevő bázisként és a GSR-2600 vevő roverként működött a 

mérés során 
 
Megmértük mind a bázis, mind a rover vevő antennájának magasságát. Bekap-
csoltuk mindkét vevőt. Néhány perc múlva a rover vevővel elindultunk és körbe-
jártuk a területet. A mérés végén a vevőket kikapcsoltuk, a gyűjtött adatokat 
utófeldolgoztuk. 

2.8.1. A kinematikus mérés utófeldolgozása 

A mért nyomvonal CF-memóriakártyára gyűjtött adatainak utófeldolgozását a 
Spectrum Survey programmal végeztük. A feldolgozás lépései hasonlóak az elő-
ző fejezetben már leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy itt pont helyett nyomvo-
nal feldolgozást választottunk. A nyers mérési adatokból képzett és az utófeldol-
gozott nyomvonal látható a következő ábrán (62. ábra). 
 

  

62. ábra 
A nyers mérési adatok és az utófeldolgozás után kapott nyomvonal 
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Végül a térképen ábrázolva látható az ellenőrző nyomvonal mellett a 2007. évben és 
a 2009. évben készített hiperspektrális mozaikolt felvétel, a 72-2012 OGPSH pont, 
az ellenőrzés nyomvonala (piros), de látható a repülés tervezett nyomvonala (szür-
ke), bejelölve a hiperspektrális mérés indításának és leállításának helyét (világoskék 
pont), valamint a repülés tényleges nyomvonala is (sárga) (63. ábra - 65. ábra).  
 

 
63. ábra 

Hiperspektrális repülés eredményei 2007-ből 
(WGS-84 ellipszoidi földrajzi koordináta rendszerben) 

 

 
64. ábra 

Hiperspektrális repülés eredményei 2009-ből 
IUGG67 ellipszoid rendszerében értelmezett EOV koordináta rendszerben 
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65. ábra 

Hiperspektrális repülés eredményei 2009-ből 
IUGG67 ellipszoid rendszerében értelmezett EOV koordináta rendszerben 

(nagyított részlet) 

2.9. Mikrodomborzat- térkép készítése RTK-méréssel  

A NyME kísérleti tábláján végzett talajnedvesség- és talaj fajlagos vezetőképes-
ség mérések felvetették annak gondolatát, hogy milyen összefüggés mutatható ki 
a mikrodomborzat és a talajnedvesség-értékek között. A mikrodomborzat térkép 
készítéséhez a koordinátákat RTK-üzemmódban működő Sokkia vevőpárral vég-
zett méréssel határoztuk meg. 

2.9.1. Az RTK mérés előkészítése 

Az RTK méréskor saját bázisállomás használatakor a bázis-rover közötti távolsá-
got alapvetően a méréskor üzemeltett rádiómodemek hatótávolsága határozza 
meg. Ez a távolság maximum 10-15km, melyet a domborzati viszonyok jelentő-
sen befolyásolnak. A mérés előkészítéseként a táblán meghatároztunk egy bázis-
pontot (66. ábra). A pontot a tábla területén lévő kút fedelén jelöltük meg, a bá-
zispont koordinátáit gyors statikus méréssel, továbbá a csornai permanens állo-
más RINEX adatainak felhasználásával, utófeldolgozással határoztuk meg 2009. 
július 16-án (15. táblázat). A koordinátákat EEHHTT 4.1 programmal transzfor-
máltuk WGS-84-ből EOV-ba. 
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15. táblázat 
A mosonmagyaróvári tábla saját bázisállomásának koordinátái 

A pont száma:  
Mosonmagyaróvár bázis_01 

Település: Mosonmagyaróvár 

A pont jellege: Kútfedél 

WGS84 φ=47° 54’ 09,38885” λ=17°15’07,68022” h=166,039m 

EOV y= 515781.310 x= 285868.839 HGPS= 122.121m 

 

  

66. ábra 
A mosonmagyaróvári bázispont 

 
A rover egységet egy utánfutóra szereltük. Az SK-600 GPS-antenna közvetlenül 
az utánfutó-kerék fölött került felszerelésre (hfüggőleges=1,017m). Az utánfutót 
pótsúlyoztuk a terep pontosabb lekövetése érdekében. Egy árbocra került a vevőt 
és a rádiómodemet tartalmazó hátizsák, az árbocrúdra pedig az Allegro CX 
kéziszámítógépet rögzítettük, amelyen a GART 2000 program futott (68. ábra). 
Sorvezetőként a Trimble AgGPS 114 GPS vevőt használtuk, 5m-es sortávolságot 
programoztunk a méréshez (67. ábra). 
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67. ábra 
A Trimble AgGPS 114 sorvezető és kijelzője 

 

 
68. ábra 

A rover egység a pótsúlyozott utánfutón 
 
A mérési adatokat a GPS-vevőpár WGS-84 rendszerben számolja, a Gart-2000 
program a mérés során a WGS-84 – EOV transzformációt elvégzi és az EOV 
adatokat rögzíti. A program a 7-paraméteres transzformációt használja. Mivel a 
transzformációhoz szükséges paraméterek az ország különböző részein eltérőek, 
ezért azokat a munkaterület közepére előzetesen meghatároztuk a ParamCalc 
programmal (69. ábra). A programnak megadtuk a bázispont EOV koordinátáját, 
ebből kiszámította az adott koordinátához szükséges paramétereket és a transz-
formáció hibáját is. 
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69. ábra 
A WGS-84  -  EOV on-line transzformációhoz szükséges paraméterek meghatáro-

zása a mért terület középpontjára 
 

A továbbiakban a Spectrum Planning szoftverrel ellenőriztük, hogy a mérés idő-
pontjában megfelelő számú műhold legyen észlelhető. A Sokkia az RTK mérés-
hez, kétfrekvenciás vevők esetén legalább 6 műhold egyidejű észlelését ajánlja. 
Ekkor 10km-nél rövidebb vektorok esetében az elérhető pontosság vertikálisan 
<1cm+2ppm, horizontálisan <2cm +2ppm. 
 

 
70. ábra 

Az RTK-mérés eszközei 
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2.9.2. Az RTK mérés végrehajtása 

A mérés során először a Radian-IS bázis-vevőt kellett felprogramozni. A prog-
ramozást az Allegro-CX számítógépen futó Gart-2000 programmal végeztük. A 
kéziszámítógépet a soros vonalon csatlakoztattuk a Radian-IS vevőhöz. A prog-
ram indítását követően új projektet definiáltunk, majd megadtuk a 7-paraméreres 
transzformációhoz szükséges paramétereket, melyet elmentettünk. Megadtuk a 
bázis mért antennamagasságát, majd a bázispont koordinátáit. Ezután a Radian-IS 
egységnek a kéziszámítógép kiküldte az értékeket, ezzel a vevőegység felprog-
ramozása megtörtént bázis üzemmódban és a Radian-IS vevő a Satelline-3AS 
rádiómodemnek folyamatosan küldte a korrekciós adatokat, amely az kisugároz-
tat. A rádiómodemen ellenőriztük, hogy a kommunikációt jelző LED-ek villog-
nak, az Allegro CX számítógépet leválasztottuk a Radian-IS vevőről (71. ábra). 
 

  

  

71. ábra 
RTK méréskor a bázis programozásának lépései 
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Következett a rover vevő felprogramozása. Az Allegro CX csatlakoztatása után a 
már létrehozott projektet nyitottuk meg. Megadtuk a rover antennamagasságát és 
elindítottuk a rover üzemmódot (72. ábra).  
 

  

  

72. ábra 
RTK méréskor a rover programozásának lépései 

 
Ezután automatikus mentést állítottunk be 1másodperces idő-intervallummal. A 
gépjárművel elindultunk és a táblát bejártuk a Trimble sorvezető segítségével. A 
sortávolságot 5m-re állítottuk, a jármű sebessége 15-18km/h volt, így 5 m-enként 
kaptunk pontos EOV koordinátákat a területről.  
A mérés végén a gyűjtött adatokat textfájlba exportáltuk. A mért koordináták 
száma N=12580 db volt, a további feldolgozást ArcMap programmal végeztük. A 
mintavételi pont magassági adataiból az inverz távolságokkal való súlyozást 
(IDW) alkalmazva készítettük el a tábla mikrodomborzat-térképét (73. ábra). 
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73. ábra 

A mosonmagyaróvári tábla mikrodomborzat-térképe 
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74. ábra 

A 66-1127 számú alappont pontleírása 
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