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A vonatkoztatási rendszer fogalmának tisztázása után az Európában és hazánkban is alapvető szerepet játszó
ETRS89 rendszert mutatjuk be. Az 1990-es évek elején a térbeli vonatkoztatási rendszert ún. passzív GPS
hálózatok valósították meg, így az EUREF és az OGPSH; mára ezt a szerepet az aktív hálózatok vették át. A
statikus GPS technológiák szerepe is csökkent a mindennapi gyakorlatban, de a nagypontosságú
alkalmazásoknál ezekre továbbra is szükség van. A statikus technológiákat a hazai GPS mozgásvizsgálati
program, a magassági alappontsűrítés és a felmérési hálózatok példáján mutatjuk be.
Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a
szerző írásos engedélyével lehetséges.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalom
6. Passzív GPS hálózatok, statikus technológiák ................................................................................ 1
1. 6.1 Bevezetés: a helymeghatározás vonatkoztatási rendszerei .............................................. 1
2. 6.2 Az EUREF és az ETRS89 ............................................................................................... 3
2.1. 6.2.1 Az EUREF albizottság ..................................................................................... 3
2.2. 6.2.2 Az EUREF, mint passzív hálózat .................................................................... 4
2.3. 6.2.3 Az ETRS89 vonatkoztatási rendszer ............................................................... 5
3. 6.3 Az OGPSH ...................................................................................................................... 5
4. 6.4 Példák szabatos statikus mérésekkel létrehozott passzív hálózatokra ............................. 9
4.1. 6.4.1 A magyar GPS geodinamikai hálózat .............................................................. 9
4.2. 6.4.2 EOMA III. rendű pontok magasságának meghatározása GPS-technikával ... 14
5. 6.5 Felmérési hálózat létrehozása gyors statikus méréssel .................................................. 18

iii
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. fejezet - Passzív GPS hálózatok,
statikus technológiák
1. 6.1 Bevezetés: a helymeghatározás vonatkoztatási
rendszerei
A GNSS technológiákkal földi pontok helymeghatározó adatait (koordinátáit) határozzuk meg valamely előre
definiált geocentrikus vonatkoztatási rendszerben, amit a továbbiakban rendszerint átszámítunk valamely helyi
vonatkoztatási rendszerbe. A vonatkoztatási rendszerek jelölésére többnyire rövidítéseket használunk, amelyek
értelmezését szükségesnek látjuk tisztázni.
A Magyar Nagylexikon a vonatkoztatási rendszer (másként: referenciarendszer, jelölése: VR) kifejezést fizikai
fogalomként értelmezi és így adja meg: „...azon anyagi testek összessége, amelyhez a testek mozgását
viszonyítjuk. Az anyagi rendszerek térben és időben léteznek, a fizikai térben a helyzet megadása, a mozgás
leírása egy vonatkoztatási rendszerben történhet, amelyet ki kell egészíteni az időmérés lehetőségével... Bármely
három független, helyzetet jellemző adat használható a helyzet rögzítésére. A vonatkoztatási rendszerhez
rendszerint valamilyen koordináta-rendszert rögzítenek”. A vonatkoztatási és a vonatkozási jelzők ugyanazt
jelentik, bármelyik jelző használata helyes.
A geodéziai gyakorlatban is a vonatkoztatási rendszernek ezt a fizikai-geometriai értelmezését használjuk, ahol
testek helyett inkább pontokról beszélünk. Biró Péter megfogalmazása szerint „a vonatkoztatási rendszer azon
anyagi pontok összessége és a hozzájuk rögzített koordináta-rendszer, amelyhez a pontok helyzetét és ennek
megváltozását viszonyítjuk” (Biró, 2003a). Ez a definíció a vonatkoztatási rendszernek két elemét tartalmazza,
amelyek mindegyike elengedhetetlen részét képezi a fogalomnak: az egyik elem a „pontok összessége”, amit
más néven geodéziai alaphálózatnak vagy alapponthálózatnak nevezünk; a másik elem a koordináta-rendszer. A
koordináta-rendszer tehát önmagában nem szinonimája a vonatkoztatási rendszernek, bár létezik a fogalomnak
ilyen leszűkített értelmezése és használata is. (Megjegyezzük, hogy a geodéziai vonatkoztatási rendszer
földmodellt jelent, ami a Föld normálalakját és normál nehézségi erőterét foglalja magába).
Szakmai szempontból a helymeghatározásban szerepet játszó háromféle vonatkoztatási rendszert
különböztethetünk meg: égi vonatkoztatási rendszert (égi pontok helyzetének megadására); földi vonatkoztatási
rendszert (az egész földkerekségre kiterjedően földi pontok helyzetének megadására); helyi vonatkoztatási
rendszert (kontinensnyi, országnyi vagy kisebb területre kiterjedő földi pontok helyzetének megadására).
A helymeghatározó adatok száma (dimenziója) szerint a vonatkoztatási rendszer lehet egy-, két- vagy
háromdimenziós (rövid jelölése: 1D, 2D, 3D). A dimenziók többfélesége többnyire a helyi rendszerekre
jellemző, a mai földi vonatkoztatási rendszerek – a műholdas, térbeli technikákból adódóan –
háromdimenziósak.
A földi vonatkoztatási rendszer „az egész Föld felszínén minél egyenletesebb eloszlásban kijelölt anyagi pontok,
geodéziai főalappontok együttese és a hozzájuk kapcsolt, így a Földhöz lehetőségekig kötött, vele együttforgó
geocentrikus koordináta-rendszer, a földi térbeli derékszögű koordináta-rendszer” (Biró, 2005). A földi
vonatkoztatási rendszerek közül a 2. modulban bemutattuk a WGS84-et, mint a GPS vonatkoztatási rendszerét.
A gyakorlatban kiemelt szerepet játszó, polgári célú (ITRSyyy jelölésű) földi vonatkoztatási rendszerről a 7.
modulban esik szó.
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6-1. ábra. A vonatkoztatási rendszer elemei a geodéziában
A helyi vonatkoztatási rendszer „koordináta-rendszerét a földfelszín kisebb-nagyobb darabjain (ország,
szomszédos országok, földrész) kijelölt anyagi pontokhoz, egyes geodéziai pontokhoz kapcsoljuk” (Biró, 2005).
A földi és a helyi VR-ek közötti lényeges különbség az, hogy az utóbbi nem geocentrikus, de a koordinátatengelyek többnyire párhuzamosak valamely földi VR alapirányaival. A helyi vonatkoztatási rendszerek közül a
számunkra fontos ETRS89 rendszert e modul következő fejezetében mutatjuk be.
A helyi vonatkoztatási rendszerek között Magyarország esetében meg kell említeni még azokat a régebbi
vízszintes és magassági vonatkoztatási rendszereket is, amelyeken térképrendszereink alapulnak, hiszen ezeket a
térképeket és más geodéziai adatokat még hosszú ideig használjuk.
Magyarország történelmi helyzete következtében a hazai vízszintes vonatkoztatási rendszerekben nagy
változatosság, sokféleség tapasztalható. A történelmi Magyarországon ugyanazon alapfelülethez többféle
vetületet is alkalmaztak, ez a rendszer azonosítója is (SZT, HKR, HÉR, HDR). Fontos tudni, hogy mindegyik
említett vetület alapfelülete és alapponthálózata ugyanaz, ennélfogva egyértelmű, zárt kapcsolat teremthető a
koordináták között. Itt a vonatkoztatási rendszer azonosítására csupán a vetület nevét használjuk, a rendszer
valójában tartalmazza az alapponthálózatot, a mértékrendszert és a síkbeli koordináta-rendszert is. Az 18601913. években kiépült vízszintes alapponthálózat jelölésére szakmai szabályzataink a „régi” hálózat elnevezést
használják. Ezeknek a hálózatoknak az alapfelülete a Bessel ellipszoid volt, ahonnan kettős vetítéssel, az ún.
„régi” magyarországi Gauss gömb közbeiktatásával tértek át a síkvetületre.
A II. világháború után egy „új” jelzővel illetett vízszintes felsőrendű hálózat kiépítése kezdődött el, amely 1972ig tartott. Többféle mérési és számítási technológiát alkalmaztak és többször, többféle módon történt a pontok
koordinátáinak kiszámítása. Ennélfogva többféle vízszintes vonatkoztatási rendszerről beszélhetünk. Alapvetően
egy polgári és egy katonai vonalat különböztetünk meg.
A katonai vonalon történteket foglaljuk össze először, mert időben korábban ez a számítás történt meg. A
vízszintes hálózatot a Kraszovszkij ellipszoidon egyenlítették ki, a Szőlőhegy (Pilis) nevű hálózati kezdőpont és
a Szőlőhegy-Erdőhegy irány azimutjának önkényes felvételével. A Kraszovszkij ellipszoidon kiegyenlített
koordináták (illetve hálózat) jelzése FAGH (Felületi Asztrogeodéziai Hálózat). A katonai célú hálózat
szakirodalomban szereplő másik elnevezése: Egységes Asztrogeodéziai Hálózat (EAGH), amely a kelet-európai
országok és a Szovjetunió európai részének csatlakoztatott és közösen kiegyenlített hálózatát foglalja magába,
térbeli elhelyezése és tájékozása pulkovói. A benne résztvevő magyar pontok száma 139. Az EAGH közös
kiegyenlítésre két alkalommal került sor 1958-ban és 1983-ban (jele: EAGH-58 és EAGH-83). Ebbe a keretbe a
további hálózati pontok illesztését az országok saját módszereikkel végezték el. A sűrített hálózat egyezményes
elnevezése S-42, illetve S-42/83. Az ellipszoidi koordinátákat a Gauss-Krüger ellipszoidi vetületre (jelölése GK)
számították át. A 6 fokos sávbeosztás szerint Magyarország a 33. zónában (λ0=15°) és a 34. zónában (λ0=21°)
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került ábrázolásra, így kétféle GK sík-koordinátarendszer létezik. Mindkettő eltolt rendszer (Y33=y+3500000,
Y34=y+4500000). A katonai topográfiai térképek ebben a rendszerben készültek.
A felsőrendű hálózat polgári célú felhasználásának célja az volt, hogy a titkos ügyiratkezeléstől mentes, szabad
felhasználású vízszintes alappontok álljanak rendelkezésre. Az alapponthálózat neve EOVA lett. Új alapfelületet
vettek fel, a nálunk IUGG67 jelzésű ellipszoidot, amelynek nemzetközi jele GRS67. Az IUGG67 ellipszoidi
koordinátákat az ellipszoid méretének és kezdőpontjának megváltozásából kifejezhető sorokkal számították. Az
IUGG67 ellipszoidról a hagyományoknak megfelelően kettős vetítéssel tértek át a síkra, de ehhez egy „új”
magyarországi Gauss gömböt használtak. A síkvetület egy ferdetengelyű, redukált (metsző) hengervetület,
amelynek neve Egységes Országos Vetület (EOV). A síkbeli koordináta-rendszer középpontja eltolt, így a
koordináták kevésbé cserélhetők fel (Y=y+650000 m, X=x+200000 m). A polgári topográfiai és kataszteri
térképek alapjául új szelvényrendszert hoztak létre (EOTR).
A magyar polgári vízszintes vonatkoztatási rendszer jelölésére később a HD72 (Hungarian Datum 1972 –
HD72) jelölést vezették be. Az évszám itt a végleges számítás dátumára utal. A HD72 vonatkoztatási rendszer
ez esetben együttesen jelenti a vízszintes alapponthálózatot (EOVA), annak elhelyezését és tájékozását az
ellipszoidon (vagyis a méréseket és a számítási paramétereket), a felvett vetületet és paramétereit (EOV), a
felvett síkbeli koordináta-rendszert és mértékrendszert (méter egységet).
Ami a hazai 1D rendszereket illeti: történetileg négy országos szintezési hálózat valósult meg Magyarországon,
ezért négyféle magassági vonatkoztatási rendszerről beszélhetünk, amelyeket jobb híján időrendi sorszámuk
szerint különböztetünk meg. Az I. hálózatot – amely már nincs használatban – osztrák-magyar katonatisztek
mérték, innen a „katonai” jelző. A II. hálózat – a második világháború miatt – lényegében nem került gyakorlati
felhasználásra. Az I. hálózatban az alappontok magasságát az Adriai tenger középvízszintjének 1875. évi
megfigyeléseiből vezették le. A III. hálózat kiépítése közben át kellett térni az akkori szocialista országok közös
Balti alapszintjére. Jelenleg a III. és a IV. szintezési hálózat egyidejűleg használatban van. A IV. hálózat
elsőrendű vonalainak 90%-a azonos valamely régebbi vonallal és az alappontok döntő része is azonos. Mivel a
két hálózat különböző és más a magasság értelmezése, két eltérő magassági vonatkoztatási rendszerről
beszélünk, de erre ez idáig nem született megfelelő elnevezés. A közkeletű elnevezés a III. rendszerre a „Balti”
a IV. rendszerre az „EOMA”. Ez megtévesztő, mert hiszen mindkét vonatkoztatási rendszer alapszintje a Balti
és ugyanaz a számítási kezdőpont magassága is.
A hagyományos helyi vonatkoztatási rendszerekben – így Magyarországon is – voltaképpen keverten használjuk
a vízszintes és a magassági helymeghatározó adatokat: a pontok vízszintes koordinátái mellé írjuk tengerszint
feletti magasságukat, pedig különböző a vetület síkja és a magasság vonatkozási felülete. Ezért nem igazi 3D
koordinátákról, hanem 2D+1D, vagy 2,5D rendszerekről is szokás beszélni, a jelenlegi hazai hivatalos
hagyományos vonatkoztatási rendszerre pedig az EOV/EOMA jelölést használni.

2. 6.2 Az EUREF és az ETRS89
2.1. 6.2.1 Az EUREF albizottság
Az EUREF a Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG: International Association of Geodesy) 1. Bizottsága
(Comission 1 – Reference Systems) egyik albizottságának a neve: Regional Reference Frame Sub-Commission
for Europe, amely az európai geodéziai vonatkoztatási rendszerek (European Geodetic Reference Frame)
definiálásával, meghatározásával és fenntartásával foglalkozik. Célja az egységes, közös európai vonatkoztatási
rendszer létrehozása. Az európai térbeli vonatkoztatási rendszer neve ETRS89 (ETRS: European Terrestrial
Reference System), amelyet kezdetben elsősorban statikus GPS-méréssel létrehozott EUREF-pontok, jelenleg
pedig az európai aktív GNSS hálózat (EPN: EUREF Permanent Network) pontjai valósítanak meg. Az európai
magassági vonatkoztatási rendszer neve EVRS (EVRS: European Vertical Reference System), ennek
létrehozása, fenntartása is a bizottság feladata.
Az EUREF albizottságot 1987-ben az IUGG (IUGG: International Association of Geodesy and Geophysics)
vancouveri kongresszusán hozták létre. Tagjai több mint 30 európai ország állami és tudományos szervezetét,
intézményét képviselik. A bizottság évente szimpóziumot tart, ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeket a
konferencia-kiadványokkal és más dokumentumokkal együtt honlapján tesz közzé (www.euref.eu). A tényleges
irányító munka a nemzeti képviselők által megválasztott ún. műszaki munkacsoportban folyik (TWG: Technical
Working Group), amelynek beszámolói, emlékeztetői szintén nyilvánosak.
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6-2. ábra. Az EUREF logója

2.2. 6.2.2 Az EUREF, mint passzív hálózat
Az európai kontinensen 1989 óta fokozatosan építenek ki egy térbeli GPS-hálózatot, amelynek rövidítése
EUREF (European Reference Frame). Az első mérési kampány idején, 1989-ben és az 1990-es évek elején még
nem lehetett szó aktív hálózatról, GPS-mérést csak obszervatóriumi körülmények között vagy terepi pontokon,
hosszabb időtartamú statikus méréssel, mérési kampányok szervezésével lehetett végezni.
Az első ilyen GPS mérési kampányra Nyugat-Európában került sor 1989-ben, így EUREF alappontok kezdetben
csak Európa nyugati felén voltak. Később – a társadalmi-politikai változások eredményeként – fokozatosan
létesültek EUREF-pontok a közép-európai és kelet-európai országokban is. Az egységes térbeli hálózat megléte
igen lényeges kérdés, hiszen ez teszi lehetővé számos, az országhatárokon átívelő közös műszaki probléma
megoldását (amilyen például az autópályák csatlakozása, a vízfolyások szabályozása, több országra kiterjedő
térképművek létrehozása...). Műszaki értelemben, a közös európai geodéziai alapok létrehozása révén az európai
egységesülés tehát korábban bekövetkezett, mint politikai értelemben.
Az EUREF hálózat célja kettős:
• geocentrikus vonatkoztatási rendszer megvalósítása geodéziai és geodinamikai alkalmazásokhoz;
• transzformációs paraméterek meghatározása az EUREF és az egyes országok nemzeti vonatkoztatási
rendszerei között.

6-3. ábra. Az EUREF passzív hálózata 1996-ban és 1998-ban
Az évenkénti mérési kampányokkal az 1990-es évek végére Európa szinte minden országát lefedték passzív
GPS alappontokkal (Oroszország és Belorusszia a kivétel). A kampányok szervezéséhez műszerek, személyzet,
feldolgozás biztosításával nagy segítséget adott a német Alkalmazott Geodéziai Intézet (IfAG: Institute für
Angewandte Geodasie), a mai BKG elődje.
Magyarország 1991-ben, az akkori Csehszlovákiával együtt, az EUREF CSH’91 kampányban csatlakozott az
EUREF hálózat két adott pontjához (Graz, Wettzel). A statikus GPS méréseket Trimble4000 SST vevőkkel
1991. november 2-4. között, három 12 órás periódusban végezték öt hazai ponton (Penc, Sopron, Tarpa,
Csarnóta, Csanádalberti). Ezzel a hazai térbeli vonatkoztatási rendszer az ETRS89 lett. A vonatkoztatási
rendszer teljes elnevezése ETRS89/ETRF89 1991.8 epocha.
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Az európai térbeli hálózatot folyamatosan bővítő, megújító mérési kampányok eredményét az EUREF TWG
áttekinti, minősíti és elfogadja. A meghatározott koordinátákat a következő három pontossági osztályba
sorolják:
• A-osztály. A meghatározott koordináták közül mindhárom összetevő pontossága 1 cm-en belül van a mérési
időponttól függetlenül. Ezt jelenleg a permanens állomások mérései alapján érik el.
• B-osztály. A koordináták pontossága 1 cm, de csak a mérés időpontjára vonatkozóan. Az 1993 után végzett
csatlakozó GPS mérési kampányok eredményei tartoznak ebbe a kategóriába.
• C-osztály. Az 1989-1992 között végzett GPS mérésekből nyert koordináták tartoznak ide, pontosságuk 5 cm
körülire tehető.
1995-ben létrehozták az európai aktív hálózatot, a vonatkoztatási rendszer fenntartását, megújítását fokozatosan
ez a hálózat vette át (bővebben az 7. modulban).

2.3. 6.2.3 Az ETRS89 vonatkoztatási rendszer
A EUREF bizottság 1990. évi, Firenzében tartott szimpóziumán született ajánlás a közös európai vonatkoztatási
rendszer létrehozásáról, amely az ETRS89 nevet kapta (ETRS89: European Terrestrial Reference System 89)
ami akkor azonos volt az ITRS 1989.0 epochájú megvalósításával.
A továbbiakban azonban az Európai Földi Vonatkoztatási Rendszert (ETRS89) kizárólag csak az eurázsiai
nagyszerkezeti táblán elhelyezkedő alappontok, az ún. Európai Vonatkoztatási Keretpontok koordinátái és
sebességei valósítják meg. Mivel az eurázsiai tábla az ITRS-hez viszonyítva mintegy 2,5 cm/év sebességgel ÉKi irányba mozog, az ITRF és az ETRF koordináták között növekvő a különbség. Az ETRFyy és az ITRFyy
realizációk közötti kapcsolat jól definiált, a transzformációs paraméterekkel megadott összefüggések
nyilvánosak.
Eddig a következő realizációk jöttek létre: ETRF89, ETRF90, ETRF91, ETRF92, ETRF93, ETRF94, ETRF96,
ETRF97, ETRF2000.
Az EUREF TWG javaslata alapján az ETRS89 legújabb egyezményes megvalósításának a 2000. évi ETRF2000
jelölésű rendszert fogadták el.
Az egyes ETRF realizációkban részt vevő állomások részben obszervatóriumi pontok, különböző műholdas
technikákkal, részben pedig terepi pontok, amelyeket meghatározott ideig tartó mérésekkel, ún. mérési
kampányok során vontak be a hálózatba. Az európai térbeli vonatkoztatási rendszer fenntartását egyre inkább
átveszi az európai permanens állomások hálózata, az EPN, amelyet (mint aktív hálózatot) a 7. modulban
mutatunk be.

3. 6.3 Az OGPSH
A GNSS technológiával végzett relatív helymeghatározáskor természetesen csak akkor tudunk a gyakorlatban is
ETRS89 rendszerű koordinátákat meghatározni, ha méréseinkkel már meglévő, adott koordinátájú, ismert
ETRS89 rendszerbeli alapponthoz csatlakozunk.
A gyakorlati megvalósítás tehát az ötpontos hálózat sűrítését tette szükségessé, ami két ütemben történt. Az első
ütem egy 24 pontból álló ún. GPS kerethálózatot jelent, amelynek első mérésére még 1991-ben, közvetlenül az
EUREF csatlakozó mérések után került sor. A második ütemben ennek a kerethálózatnak a sűrítése történt meg
1995 és 1997 között, három mérési kampány során. Így jött létre egy 1153 pontból álló magyar térbeli hálózat,
az Országos GPS Hálózat (OGPSH).
A GPS-korszak kezdetén csak statikus mérések jöhettek szóba terepi pontokon; a kerethálózatnál hagyományos
statikus, a sűrítésnél a gyors statikus mérési technológiát alkalmazták.
Az OGPSH kerethálózata
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6-4. ábra. Az OGPSH kerethálózata
A 24 pontos kerethálózat mérésére 1991. november 5-8. között került sor. 15 darab Trimble SST típusú vevő állt
rendelkezésre, ezekből 11 darab német kölcsönvevő volt. Összesen négy mérési nap volt, egy nap volt
szükséges az átállásra. Egy mérési napon két, egyenként 6 órás mérési periódusra került sor, helyi időben 8 és
14, illetve 14 és 20 óra között. Óránként meteorológiai adatokat is rögzítettek. Hat pont (az öt EUREF pont és a
Pilis nevű pont) a kapcsolópont szerepét töltötte be a két ütem között, ezeken négy napig, vagyis 8 periódusban
történt észlelés. Az első ütemben a többi 9 műszer a dunántúli keretpontokon mért két napon át négy periódust.
A harmadik napon történt az átállás, majd következett az alföldi és északi területen lévő keretpontok mérése két
napon keresztül, ugyancsak 4 periódusban. A kampányban 26 személy és 16 gépkocsi vett részt. A sikeres
lebonyolítás – mint minden hagyományos statikus GPS mérés – komoly előkészítő és szervező munkát igényelt.
A vektorok feldolgozása a penci KGO-ban a Trimvec és a Bernese szoftverekkel, precíz pályaadatok
felhasználásával történt. Az első kiegyenlítés – Penc addigi, doppleres mérésekből származó koordinátáit
elfogadva – szabad hálózatként történt, ez lényegében egy önálló térbeli rendszer volt.
A kerethálózat (ahogyan azt a következő fejezetben részletezzük) egyszerre több célt is szolgál, így ez a hazai
geodinamikai hálózat is, amelyet kétévente újramérnek. Ezért a kerethálózat végleges számításához több mérési
kampány vektorait is felhasználták. Ekkor, 1995-ben már rendelkezésre állt az öt EUREF pont végleges
koordinátája, ezeket adott pontnak elfogadva történt meg a kerethálózat kiegyenlítése.
2007. október 25-ig az OGPSH 1995. évi kiegyenlítéséből származó, a ETRS89/ETRF89 1991.8 epochára
vonatkozó koordináták voltak hivatalosak.
2007. október 25. után a 2007. évi újramérésből származó, ETRS89/ETRF2000(R5) jelzésű koordináták a
hivatalosak.
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6-5. ábra. III. rendű EOVA pontra rábetonozott adapteres pontjel

6-6. ábra. A kerethálózat első kiegyenlítésében részt vevő vektorok
Az OGPSH sűrítése
A kerethálózat 1991. évi mérése után egy ideig szünet következett a továbbhaladásban, mert szakmai vita
bontakozott ki (ez a Geodézia és Kartográfia cikkeiből nyomon követhető). Kérdésként merült fel, hogy szükség
van-e egyáltalán további sűrítésre, ha igen, milyen sűrűségben, bevonandók-e a meglévő alappontok, különösen
az elsőrendűek? Szakmai javaslatok nyomán 1995-ben műszaki terv készült a kerethálózat sűrítésére, ami
lényegét tekintve a következő években meg is valósult. A javaslat az akkor egyedüliként létező technológiát, a
gyors statikus mérést vette alapul a geodéziai alkalmazásokhoz. Így egy 10 km-es átlagos pontsűrűségű
hálózatot javasolt, amelynek pontjai nem újak, hanem azokat a meglévő felső- és negyedrendű vízszintes
pontokból kell kiválasztani. Ezzel megoldható a klasszikus vízszintes hálózattal való kapcsolat, az OGPS pontok
egyúttal közös is pontok is lesznek a GPS-EOV transzformációhoz továbbá a referenciapont szerepét is betöltik
a gyors statikus méréshez, akár egyfrekvenciás vevőkkel is. Ennek alapján (bár hivatalosan nem volt rá
költségvetés) szemlélték, bejárták az országos vízszintes alappontokat az ország egész területén és kiválasztották
a megfelelőket (a kiválasztó személy neve a pontleíráson ma is szerepel). A kiválasztás szempontjai voltak:
• minden körülmények között megközelíthető (út mentén legyen),
• GPS mérésre alkalmas (20 fok fölött szabad kilátás, nincs adótorony),
• fennmaradása biztosított,
• szintezéssel könnyen meghatározható,
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• mérőtorony vetítéssel és a gúlafőre helyezett antennával bevonható, de nehézségek esetén a közelben kell
alacsonyabb rendű pontot kijelölni.
A pénzügyi források miatt csak három évre ütemezve lehetett kampányt szervezni, így az első kampányra 1995ben a Tiszántúlon került sor, a másodikra 1996-ban a Duna-Tisza közén, majd 1997-ben a Dunántúlon. Minden
kampány során 10 személy vett részt a terepi munkában. A mérőfelszerelést 9 Trimble SST illetve SSE típusú
vevő alkotta. Fontos szerepe volt a mobiltelefonos kapcsolattartásnak és az irányító mérnöknek.

6-7. ábra. Az OGPSH 1153 pontja
A mérési stratégia gyors statikus mérés volt, mégpedig 40+20 perces periódusidővel. Azért osztották meg az
időtartamot, hogy kötelező legyen kétszer, függetlenül pontraállni, továbbá a 40 perces idő a hosszabb vektorok
biztonsággal történő kiértékelésére is elegendőnek bizonyult. Minden periódusban 3 kapcsolópont is volt két,
egyórás periódusidővel. A keretpontok összemérése minden szomszédos ponttal megtörtént. Naponta átlagosan
4-6 periódusra, átlagosan 30 pont mérésére került sor, ami 300-400 vektor kiértékelését igényelte. Nem készült
előre mérési ütemterv, hanem az aktuális körülmények alapján, az előző napon beszélték meg ki, mikor, melyik
ponton fog mérni. Elegendő átállási időt kellet biztosítani a folyókon, autópályákon történő átkelésnél,
figyelembe véve az útviszonyokat, optimális közlekedést, folytathatóságot, gazdaságosságot. A váratlan
helyzetekben központi segítséget (diszpécser személyt) lehetett felhívni. A pontfelkeresést GPS navigáció
segítette.
A napi mérés kiolvasása számítógépbe még aznap megtörtént, este pedig az előzetes számítás, hogy az esetleges
pótmérést még idejében lehessen elvégezni. A napi kb. 400 vektor kiértékelése (batch processing) 12-14 óra
gépi futási időt igényelt. Az első két kampányban a vektorok 10 %-át kellet törölni (ezeknél nem volt fix
megoldás), a harmadik kampányban csak 1%-át.
A végleges számítás már Pencen történt. Először az ún. napi hálózatokat (egy napon mért vektorokat)
számították ki, majd a térbeli vektorokból álló hálózatot egyenlítették ki a keretpontokat adottnak véve, azaz
kötött hálózatként. Ezt két részben végezték, a Duna mentén kettévágva a hálózatot.
Fontos még tudnunk, hogy az OGPSH pontok végleges ETRS89 koordinátáinak kiszámítása után egy speciális
transzformációval a pontok Balti magasságát is meghatározták. Ehhez az OGG98B gravimetriai geoid modellt
használták fel, az illesztéshez 340 olyan OGPSH pont állt rendelkezésre, amelyeknek szintezett Balti magassága
is volt. Az OGPSH pontok pontleírásán ezért szerepel kiemelten az a megjegyzés, hogy az EOV koordináták
sorában lévő Balti magasság nem eredeti mérésből származik, hanem transzformált érték. Ennek
következménye az is, hogy az OGPSH pontokat, mint transzformációs pontokat használva, magassági
értelemben sokkal kisebb ellentmondásokat kapunk, mint vízszintes értelemben.
Igen fontos még tudnunk azt, hogy 2007. október 25-én az OGPSH pontok ETRS89 koordinátái megváltoztak.
Másképpen ezt térbeli vonatkoztatási rendszerünk pontosításának nevezzük. Erre azért volt szükség, mert
egyfelől az európai kerethálózatot (ETRF) is többször finomították, amihez alkalmazkodnunk kell időnként,
másfelől a szomszédos országokkal történt közös GPS-mérések során (az azonos pontok koordinátáinak
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egybevetéséből) kiderült, hogy valóban korrekcióra szorulnak a térbeli koordinátáink. A hálózatos RTK
bevezetése igényelte is, hogy a szomszédos országokkal nagy pontossági szinten valóban azonos koordinátarendszerünk legyen.

6-8. ábra. A 2007. évi újramérésben részt vevő hazai pontok (OGPSH keretpontok és referenciaállomások)
2007 nyarán az OGPSH kerethálózatát újramérték, majd újra kiegyenlítették a hazai permanens állomások
méréseivel együtt, az EPN új rendszerű koordinátáit alapul véve. Ezt követően térbeli hasonlósági
transzformációval újraszámolták az összes OGPSH pont ETRS89 koordinátáit (a kerethálózati pontokat
használva közös pontként). Megismételve a már közölteket:
2007. október 25-ig az OGPSH 1995. évi kiegyenlítéséből származó, a ETRS89/ETRF89 1991.8 epochára
vonatkozó koordináták voltak hivatalosak.
2007. október 25. után a 2007. évi újramérésből származó, ETRS89/ETRF2000(R5) jelzésű koordináták a
hivatalosak.

4. 6.4 Példák szabatos statikus mérésekkel létrehozott
passzív hálózatokra
4.1. 6.4.1 A magyar GPS geodinamikai hálózat
Az OGPSH kerethálózata – mint már említettük – több célt szolgál. A kerethálózat bizonyos pontjai részét
képezik a magyarországi GPS mozgásvizsgálati programnak is (HGRN: Hungarian Geodynamic Reference
Network). A hálózat kialakítását gondos tervező-elemző munka előzte meg. 1989-ben vetődött fel egy nemzeti
geodinamikai mérési program gondolata, a koncepciót egy szakértői csoport dolgozta ki, maga a GPS
Mozgásvizsgálati Program (GPSMP) 1990-ben indult a FÖMI KGO szakembereinek koordinálásával. A hálózat
újramérését hagyományos statikus méréssel kétévente tervezték elvégezni, amit ezidáig sikerült tartani.
Hazánkban ez a legstabilabb állandósítású, legpontosabb, leghosszabb idősorral és sebességértékekkel
rendelkező hálózat (ezen szempontok alapján Európában is ritkaság).
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6-9. ábra. A GPSMP (HGRN) 13 pontja 1991-ben, az első méréskor
A programot 1993-ban Közép-európai Regionális Geodinamikai Projekt néven kierjesztették Közép-Európára is
(CERGOP: Central European Geodynamic Reference Project). A CERGOP ponthálózata a CEGRN (CEGRN:
Central European Geodynamic Reference Network) a kezdeti 31 pontról 100 pontra bővült. A CEGRN
pontjainak sebességvektorait 0,4 mm/év értéknél kisebb középhibával határozzák meg.
Később a hálózatot bővítették, teljes és a laza üledékes területeket is bevonták a vizsgálatokba. A hálózat új
neve Magyar GPS Geodinamikai Alaphálózat (MGGA) lett.

6-10. ábra. A kibővített Magyar GPS Geodinamikai Alaphálózat (MGGA)
A következőkben a hazai geodinamikai projekt főbb jellegzetességeit emeljük ki.
A tervezés során a geológiai, geofizikai és méréstechnikai szempontok együttes figyelembevételére törekedtek.
A pontok a jellegzetes geológiai nagyszerkezeti egységekre, alaphegységekre kerültek. Olyan helyszíneket
kerestek, ahol a kőzet a felszínen van, de a GPS mérés körülményei is ideálisak. A pontjel hosszú távú, több
évtizedes fennmaradásának biztosítása kiemelt szempont volt. A GPSMP 13 pontjai így sziklakibúvásra került,
eredetileg csak a hegységek területén vannak ilyen pontok. Később, a hálózat geometriája miatt, síkvidéki
pontokat is bevontak.
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A pontjel kialakítása különleges, egyedi, ún. lépcsős pontjel. Ennek az a célja, hogy a valódi, alacsonyabban
fekvő pontjel védett legyen, ez a talajszint alatt van, kb. 10 cm-es földréteggel fedve; a magasabban fekvő
pontjel van csak a felszínen. Azóta igazolódott, hogy pontjel ilyen álcázása hatékony megoldás, mert a felszíni
pontjelet bizony megrongálják. Az alsó pontjel egy rézpersely, amibe egy rézből készült 305 milliméter hosszú
rézrúd csavarható be, ami a GPS-antenna egyértelmű, kényszerközpontos felállítását biztosítja minden
alkalommal. Az antenna így igen közel kerül a talajszinthez, ami a többutas visszaverődés veszélyét csökkenti.
A pontjel fizikailag egy vasbetonból készült lépcső, amit sablon alapján előre gyártottak, majd a helyszínen
kivésett üregben vasalással és betonozással erősítettek a sziklás felszínhez. A felső pontjel alumínium gomb
furattal, az alsó pontjel az említett rézpersely, amit gumidugóval védenek a szennyeződéstől. Az állandósítás
során a felső pontjelet az alsóhoz képest mágneses tájolóval északi irányba forgatták be. A két pontjel közötti
magasságkülönbség ismert érték. A GPS-mérés tehát az alsó pontjelen történik, de a felső pontjelnek is vannak
koordinátái, amelyeket az előbbi adatok alapján számítással vezettek le (a felső pontjel koordinátái nyilvánosak
csak a szokásos mérnöki alkalmazásokhoz). A penci KGO-ban kialakított pontjelet egyébként az Etna tűzhányó
mozgásvizsgálatánál is használják.

6-11. ábra. A GPSMP két helyszíne: a nadapi és az aggteleki pont környezete

6-12. ábra. A lépcsős pontjel sablonja, elhelyezése és az antenna adaptere
A mérési kampányokra 1991 óta kétévente kerül sor, 2009-ben volt a 10. ismételt mérés. A statikus mérés
időtartama háromszor 24 óra (kivétel volt az első két kampány). Arra törekedtek, hogy egy-egy pontra mindig
ugyanaz a műszer és ugyanazon antenna kerüljön. Mindegyik műszer azonos (Trimble) típusú, a kornak
legfejlettebb színvonalán álló kétfrekvenciás vevő. A megszakításra azért van szükség, mert a régi vevőkben
nem lehet háromnapi mérést tárolni, így 24 óra után ki kell olvasni és laptora menteni az adatokat. Az
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adatrögzítési időköz 15 másodperc, a kitakarási szög 5 fok. Az antennát minden mérési alkalommal azonos
módon, északra tájolva kell felállítani (vagyis a felső pontjel felé forgatva a referenciajelet).
A teljes hálózat mérése egy időbeli periódusban történik, vagyis minden ponton mér egy GPS-vevő. Azt kell
tehát biztosítani, hogy mindenki megtalálja a pontot, időben és jól felállítsa az antennát, azonos időben történjen
a mérés az összes ponton az elírt paraméterekkel és az a mérési ütemterv szerint megszakítás nélkül 24 órában
történjen bármilyen időjárási körülmények mellett.

.

6-14. ábra. A első mérés 1991-ben az aggteleki ponton
A feldolgozás célja szélsőpontosságú koordináták kinyerése, amihez Bernese szoftvert használtak. A vektorfeldolgozás speciális stratégiával, precíz pályaadatokkal, az ionoszféra, a troposzféra, a gravitációs mező, a
földforgás, a relativisztikus hatás, az antennamodellek figyelembevételével történt. A vektorok ilyen
kiértékelésében 1-3 mm-es pontosság érhető el akár több száz km-en.
A mérési kampányok adatait tudományos igényű, szélső pontosság elérésére alkalmas stratégiával és
programmal dolgozták fel. Az idő múlásával a koordináták változásából elmozdulásokat, sebességeket, jelenkori
kéregmozgás térképet, deformációs paramétereket és több más adatot és információt tudtak kinyerni. Ezeket
geológiai és geofizikai adatokkal együtt értelmezik hazánk jelenkori tektonikájának jobb megismerése céljából.
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6-15. ábra. A földkéreg jelenkori mozgása Közép-Európában. Az Adria mikrolemez mozgásának (forgása a
Nyugat-Alpokban elhelyezkedő pólus körül) nagysága 5mm/és és 2,5 mm/év közötti, észak felé gyengülő.
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6-16. ábra. a: piros nyilak: az Adria-mikrolemezen lévő GPS pontok sebességei Eurázsiához képest b: A
Pannon-medence GPS pontjai közti távolságok változása. Példaként a SOPRon és TARPa melletti pontok
közötti távolságváltozásának idősora van feltüntetve, majd a fent mutatott távolságok változása, azaz a
távolságadatokra illesztett egyenese; ezek a medence összenyomódását mutatják (Grenerczy, 2006).
A regionális és a hazai mozgásvizsgálati program eredményeként először sikerült a közvetlen környezetünk, a
Pannon-medence mozgásviszonyait, deformációját feltérképezni és a vízszintes mozgásösszetevőket kimutatni.
E szerint hazánk az Adria-mikrolemez mozgásából adódóan ma is kap nyomást kelet, dél-kelet felől. „A kéreg a
Kelet-Alpok felől a vékony litoszférával rendelkező Pannon-medence felé préselődik ki és így nyugat felől az a
Pannon-medencébe nyomul. Az is bizonyosnak látszik, hogy e keleti mozgás energiája a medence középső
részein elnyelődik, amely magyarázatot nyújt a relatíve intenzívebb földrengés-tevékenységre az ország középső
részén” (Grenerczy, Fejes 2007). Érdekes eredményre vezetett a GPSMP pontok közötti távolságváltozás
elemzése az idő során. A vizsgált állomás-párok távolságai mind csökkennek, azaz térrövidülést,
összenyomódást jeleznek, aminek mértéke átlagosan 1,5 mm/év.

4.2. 6.4.2 EOMA III. rendű pontok magasságának meghatározása
GPS-technikával
A GPS-technika magasságmérési alkalmazását több probléma nehezíti. Az első probléma abból adódik, hogy a
GPS (GNSS) technika vonatkoztatási rendszere és a gyakorlatban alkalmazott magassági vonatkoztatási
rendszer eltér egymástól. GPS-szel a GRS80 ellipszoid felett értelmezett magasságokat lehet meghatározni, míg
a gyakorlatban egy kiválasztott tengerszint feletti magasságokkal dolgozunk. Más-más tehát a két alapfelület. A
két alapfelület közötti kapcsolat a geoid (pontosabban az N geoidunduláció) ismeretében határozható meg: a
geoidmagasságok (undulációk) az ellipszoid és a geoid közötti eltéréseket jelentik. Képlettel kifejezve:
.
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6-17. ábra. Geoid feletti és ellipszoid feletti magasság
A N geoid-magasságok (vagy geoidundulációk) ismeretében egy egyszerű kivonással át lehet térni a GPS-szel
mért hGPS ellipszoidi magasságról a tengerszint felett értelmezett HGPS magasságra. A geoidmagasságokat
geoidmodellek alapján lehet számítani (interpolálni) egy-egy kiválasztott pontra. Az egész Földre vonatkozó
világméretű, vagy kontinentális méretű (például európai) és egy-egy országra kiterjedő geoidmodelleket
egyaránt készítettek, ezek finomítása is folyamatos. A GPS feldolgozó szoftverekbe általában globális vagy
kontinentális geoidmodellt építenek be. Az úgynevezett gravimetriai geoid megoldásokat alapvetően a Föld
nehézségi erőterét globálisan leíró geopotenciális modellekből mért nehézségi gyorsulás-adatokból és digitális
terepmodell (DTM) adatokból számítják. A geopotenciális modellek tartalmazzák a lassan változó hosszú
periódusú összetevőket, a gravitációs mérések a közepes és rövid periódusú geoid-összetevőket, míg a DTM
adja a geoidfinomszerkezetét (hazánkban néhány mm-es nagyságrendben). Magyarországon több intézmény,
több alkalommal is készített geoidmodellt. A FÖMI KGO által készített HGEO2000 modell kereskedelmi
forgalomba került, rövid leírása a FÖMI honlapján található, a geoidmagasságokat generáló szoftver
megrendelhető.
A második problémát a gravimetriai geoidmodellek viszonylag gyenge pontossága jelenti. Míg a szabatos
szintezés pontossága a mm-es (a távolság növekedésével a hibaterjedés miatt ez növekszik), addig a globális
geoidmodellek deciméteres, a lokális geoidmodellek néhány cm-es pontosságot biztosítanak. A geoidot
elsősorban az ún. hosszú periódusú (a jellemző hullámhossz 100 km-nél nagyobb) hibák terhelik, ami miatt
erőteljesen csökken a gravimetriai geoid pontossága.
A harmadik probléma magának a GPS-mérésnek a kisebb pontossága magassági irányban a vízszintes
értelmű meghatározáshoz viszonyítva. A GPS-mérésekből meghatározható magasság pontossága ugyanis egy
tapasztalati szabály szerint 2-3-szor kisebb a vízszintes koordináták pontosságánál. Ennek fő oka egyrészt a
jelterjedést befolyásoló légköri viszonyok (elsősorban a páratartalom) nehéz modellezhetősége, kisebb részben a
műhold-konstelláció aszimmetriája (csak a horizont feletti műholdakat tudjuk mérni). A vízszintes
helymeghatározás és a magasságmeghatározás pontosságának tényleges aránya a környezeti hatások, a mérési
paraméterek és legfőképpen a feldolgozás függvénye. Vízszintes értelemben GPS-szel cm-es pontosság érhető
el a mérnöki gyakorlatban szokásos geodéziai műszerekkel és módszerekkel; szélső pontossági követelményeket
kielégítő mérési és feldolgozási eljárások mellett a vízszintes koordináták pontossága 1-2 mm-es is lehet. A
magasság esetében a szokásos technikák 1-3 cm-es pontosságot biztosítanak, míg szabatos, különleges eljárással
az 5 mm körüli pontossági szint érhető el. A GPS magasság kisebb pontosságának oka az aszimmetrikus
műhold-konstelláció, a mérési környezet zaja, és a horizonthoz közeli holdak gyengébb és zavartabb jele. A
horizont-közeli holdak és a kitakaró és zavaró objektumok azimut-irányú aszimmetriát okoznak, amelyek
felerősítve jelennek meg a magasságmeghatározásban. A horizont közelében lévő műholdak mérésével elvileg
javulnia kell a magasság megbízhatóságának, gyakorlatilag viszont a horizontközeli műholdak sokkal zajosabb
mérései és a kis magassági szögeknél kevésbé megbízható antenna fáziscentrum-modellek csökkentik a
magasság várható megbízhatóságát, ezért kulcsfontosságú a megfelelő feldolgozási módszerek és modellek
alkalmazása. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a minél kisebb (legfeljebb 10º-os) kitakarási szög, a
mérések súlyozása (a horizontközeli műholdak mérési eredményei kisebb súlyt kapnak) és a megfelelő légköri
modell alkalmazása számottevően javítja a magasságmeghatározás pontosságát.
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E nehézségek ellenére a GPS magasságmérési alkalmazására nemcsak világszerte, de Magyarországon is
történtek sikeres kísérletek.
1994-ben az EOMA két elsőrendű (06 és 07 számú) vonala mentén mintegy 70 alappont szintezésből ismert és
GPS+geoid alapján meghatározott magasságának eltérése a pontok 90%-ában 2 cm-nél kisebbre adódott. Egy
berhidai, 15 km-nél kisebb munkaterületen elsőrendű szintezési alappontok ismételt GPS mérésével 1 cm-en
belüli egyezést lehetett elérni az ismert és a GPS magasságok között, ha legalább 3 óra volt a mérési idő,
egyszerű sík-illesztéssel (kétlépcsős transzformációs modellel). 1998-ban az EOMA 10-es elsőrendű poligonján
belül (Gödöllői dombság) a II. rendű pontok magasságát 5 mm-en belül lehetett meghatározni GPS és geoid
alkalmazásával. Ilyen pontosságú eredményt úgy lehetett elérni, ha a GPS-vektorok hossza nem haladta meg a
20 km-t és a periódusidő legalább 4 óra volt. Ez a kísérlet volt az alapja annak a magasságmérési
technológiának, amelyet 2000-től kezdődően üzemszerűen alkalmaztak, s amelyet röviden a következőkben
mutatunk be.

6-18. ábra. A GPS-es EOMA pontsűrítés területe sárga és élénkzöld színnel jelölve (2, 3, 4 elsőrendű
poligonok). A Dunától keletre az elsőrendű poligonokon belüli pontsűrítés szabatos szintezéssel történt (kék és
halványzöld szín).
Az EOMA dunántúli harmadrendű hálózatát nem szintezéssel, hanem GPS-méréssel sűrítették a gyorsaság és a
gazdaságosság növelése érdekében. Ezek a harmadrendű pontok nemcsak magassági alappontként, hanem
vízszintes vagy GPS alappontként is szolgálhatnak a jövőben, ugyanis ETRS89 rendszerű koordinátákkal és
megbízható tengerszint feletti (Balti) magassággal is rendelkeznek. A munkafolyamatot a technológia
kidolgozói – Kenyeres Ambrus és Borza Tibor – írásai alapján ismertetjük (Kenyeres-Borza, 2000).
A tervezés során arra törekedtek, hogy a GPS-szel létesített magassági pontok (röviden: GMP) egyenletes
pontsűrűséggel fedjék le egy-egy másodrendű poligon területét. Itt tehát – a vonalszintezéssel szemben – nem
vonalakból épül fel a hálózat, hanem területi lefedést biztosító önálló pontokból. Az átlagos ponttávolság 5 kmnél kisebb volt, minden településre legalább egy pontot kellett telepíteni. Olyan helyszínt választottak
állandósításra, amely GPS-mérésre központosan alkalmas. A pontokat belterületen nagyobb parkok, terek, –
gyakran temetők – területén, külterületen útelágazásoknál képződő közterületeken helyezték el. Optimális a
környezet, ha a kitakarás 20° felett elhanyagolható, nincs a pont környezetében fém műtárgy. Az állandósítás
mélyalapozású vagy normál szintezési kővel (kőben gombbal) történt. Minden GMP-hez két őrpont is tartozik.
Az őrpontok legfeljebb 1 km-es körzetben található, meglévő vagy új állandósítású szintezési alappontok
(lehetőleg csapok, gombok), amelyeket szabatos szintezéssel kell összemérni az anyaponttal. Az oda-vissza
mérés között legfeljebb 1 mm lehet az eltérés.
A méréshez legalább 8 darab azonos típusú, kalibrált GPS-vevőt használtak, amelyek fáziscentruma nagy
pontossággal ismert. A mérés módszere hagyományos statikus mérés volt, amit 6-10 napos kampányokban
bonyolítottak le egy-egy munkaterületen. A vevők hálózatszerű mérési elrendezésben mértek az előző napokban
kialakított mérési ütemterv szerint. Az egyes mérési periódusok közötti kapcsolatot legalább három
kapcsolópont biztosította. A mérési időtartam egy-egy ponton legalább 6 óra volt.
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Az antennamagasságot szintezőműszerrel, két független felállással határozták meg minden ponton. A
tányérantennás Trimble vevőknél ez egy speciális, kis hosszúságú szintezőléccel történt, aminek talppontját
egyszer a szintezési gombra illesztették, utána pedig a lécet megfordítva a tányérantenna aljához illesztették; a
két leolvasás összege adta az antennamagasságot. A két mérésből kapott antennamagasság legfeljebb 1 mm-rel
térhetett el egymástól.
A GPS mérésekbe bevontak legalább 10 darab elsőrendű vagy másodrendű EOMA alappontot is. Ezeket is
illesztőpontnak nevezik, mert ezek biztosítják a gravimetriai geoid megfelelő illesztését. A kapcsolópontok
általában illesztőpontok, azaz másodrendű vagy elsőrendű szintezési alappontok voltak. A GPS-mérésekbe
bevontak legalább egy OGPSH keretpontot, illetve a feldolgozásba a munkaterület közelében lévő permanens
állomás(oka)t, ami az ETRS89 vonatkoztatási rendszert, a GPS koordináták egységességét biztosította.
A számítás munkaszakasza terepi feldolgozásra és irodai feldolgozásra különült el. A terepi előfeldolgozás célja
az esetleges durva hibák kiszűrése, a GPS mérések megbízhatóságának ellenőrzése volt. A vektorfeldolgozást a
műszerhez tartozó kereskedelmi szoftverrel végezték, önálló rendszerben. Azokat a vektorokat, amelyeknek a
kiegyenlített értéktől való lineáris eltérései a 15 mm-t meghaladták, kihagyták a számításból. Ha egy ponthoz
csatlakozó térbeli vektorok több mint felét ki kellett volna hagyni a kiegyenlítésből, akkor azt a pontot
újramérésre jelölték ki (ilyen pótmérésre végül is nem került sor). A napi mérésekről illetve a számított
vektorokról meghatározási vázlatot készítettek.
Az irodai feldolgozás során a vektorfeldolgozást újra elvégezték, de a tudományos igényű, nagyobb pontosságot
biztosító feldolgozó programmal (ennek főbb elemei: 10°-os kitakarási szög, IGS precíz pálya, a mérések
magassági szög szerinti súlyozása). A GPS hálózatot is újra kiegyenlítették, de most már az OGPSH (ETRS89)
rendszerében. Térbeli hasonlósági transzformációval összehasonlították a terepi és az irodai feldolgozás
eredményét: a transzformáció maradék hibái egyik koordináta irányában sem haladhatták meg a 8 mm-t. A
térbeli kiegyenlítés eredményei az összes mért pont térbeli derékszögű (X, Y, Z) illetve földrajzi ellipszoidi (ϕ, λ,
hGPS) GPS-koordinátái.
Ezután következett a magasságmeghatározás kulcsfontosságú része: a geoidmodell előállítása illetve lokális
illesztése. A FÖMI-ben kidolgozott és rendszeresen felújított gravimetriai geoidmodellt használták fel (6.18.
ábra, bal). Amennyiben a munkaterületen a gravimetriai adatbázis sűrűsége nem érte el 0,5 pont/km 2 értéket,
akkor további gravimetriai mérések bevonásával javított geoidmodellt állítottak elő. A Dunántúlon például több
száz gravimetriai mérést végeztek el. Ezután az illesztőpontok (vagyis az olyan első- és másodrendű szintezési
alappontok, amelyeket GPS-szel is mértek) alapján, első- vagy másodfokú polinommal a geoidmodell
hosszúhullámú összetevőjét a munkaterülethez illesztették (6.18. ábra, jobb). Az illesztőpontoknak egyenletesen
kell lefedniük és körbezárniuk a munkaterületet. Kiszűrték azon illesztőpontokat, ahol az ellentmondás
meghaladta az 1 cm-t. A geoid illesztésénél az ismert magasságú szintezési alappontoknál kapott magassági
eltérésekből számítható középhiba nem lehetett nagyobb 6 mm-nél. A lokálisan illesztett ún. GPS-gravimetriai
geoid megoldásból kapták az GMP pontok geoid-magasságait (N), amelyeket az ellipszoidi magasságból (hGPS)
levonva a harmadrendű pontok tengerszinti magasságait (HGPS) származtatták.

17
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Passzív GPS hálózatok, statikus
technológiák

6-19. ábra. A 20-as EOMA félpoligonban GPS-szel mért II. rendű és III. rendű alappontok. Baloldalon a
gravimetriai geoid izovonalai, jobboldalon a GPS-geoid izovonalai. A jobboldalon x-szel jelölt pontok a II.
rendű EOMA-GPS illesztőpontok
A vázlatosan bemutatott technológiát 2000 óta sikeresen alkalmazták az EOMA harmadrendű hálózatsűrítésénél
a Dunántúlon, ennek is köszönhető, hogy a teljes EOMA hálózat kiépítése 2005-ben befejeződött. A GPS
magasságmeghatározási technológia előnyei: gyorsabb a szabatos szintezésnél (egy nap kb. 10 új pont – ahol
egy pont egy települést jelent – mérése végezhető el területi lefedésben); költségigénye kisebb, mint a
szintezésé, de pontossága megfelel a harmadrendű követelményeknek. A technológia feltétele, a geoidmodell
lokális illesztése, azaz viszonylag nagyszámú magassági illesztőpontot igényel.
Érdekességként megemlítjük, hogy a dunántúli területen – mivel számos új EOMA pont azonos a Bendefyhálózat pontjával – összehasonlították az azonos pontok két időpontú méréséből származó magasságokat. Az
átlagos eltérés 3-5 cm körüli érték volt.
Ugyancsak itt kell szólnunk arról a szakzsargonban csak „falumérésnek” nevezett programról, amelynek a célja,
hogy Magyarország minden településén legyen legalább egy EOMA alappont. Ezt úgy érik el, hogy azokon a
településeken, ahogy csak a Bendefy-féle hálózatban meghatározott magassági alappont van, az előbb
bemutatott technológiával, vagyis GPS-magasságméréssel létesítenek EOMA alappontot. A Bendefy-féle
alappontokat őrpontnak használják, ami azt jelenti, hogy szabatos szintezéssel megmérik az ún. GPS főpont és
a régi állandósítású Bendefy-pont magasságkülönbségét. Minden GPS főponthoz legalább két őrpont tartozik.

5. 6.5 Felmérési hálózat létrehozása gyors statikus
méréssel
A gyors statikus mérés során 20 km-nél nem hosszabb térbeli vektorok meghatározása a cél, ami – alapvetően a
vevő egy- vagy kétfrekvenciás voltától és a műholdak számától függően – 10-30 perc alatt lehetséges az 1990-es
évek közepétől kialakult műszeres és szoftveres háttér mellett. A térbeli vektorokból térbeli hálózatot állítunk el,
célszerűen törekedve az adott pontokhoz való csatlakozásra.
A vektorok mérésénél legalább két vevő egyidejű észlelését kell biztosítani, de tipikusnak azt az esetet tekintjük,
amikor kettőnél több vevőt használunk több új pont meghatározása érdekében, amelyek száma tízes vagy százas
nagyságrendű. Ilyenkor a mérési elrendezés lehet radiális (poláris) vagy hálózatszerű. Radiális elrendezésnél a
szinkronitást az biztosítja, hogy egy vevő folyamatos statikus mérést végez egy ponton, amit a mérés
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szempontjából referenciapontnak nevezünk, mert ehhez viszonyítva történik a vektorok meghatározása.
Hálózatszerű elrendezésnél a vevők egyidejű mérésére (szinkron mérési periódusok kialakítására) törekszünk
úgy, hogy az egyes mérési periódusokban mért hálózat-részek kapcsolódjanak egymáshoz és a számításkor
összefüggő hálózatot alkossanak.
Magyarországon, a mért térbeli hálózat beillesztését adott vonatkozatási rendszerbe a követkő módokon
végezhetjük:
• csak az OGPSH (passzív) pontjaira támaszkodva,
• csak az aktív hálózat pontjaira támaszkodva,
• csak EOV/EOMA pontokra támaszkodva,
• az előbb felsorolt pontokat vegyesen használva.
Gyors statikus mérés OGPSH adott pontokra támaszkodva

6-20. ábra. Gyors statikus mérés szimbolikus ábrázolása; referencia: OGPSH pont
A statikus mérés tekintetében ez a leggyakrabban alkalmazott, jól bevált technológia Magyarországon, ezért
tárgyaljuk először. Az 1990-es évek közepétől szinte kizárólagosan alkalmazták a Nemzeti Kataszteri
Programban a földi újfelméréssel készített térképek felmérési alappont-hálózatának kialakításánál. Az OGPSH
pontokhoz való csatlakozás egyrészt biztosítja a térbeli vonatkoztatási rendszert és ellenőrzési lehetőséget,
másrészt megkönnyíti a transzformációt, mert nem nekünk kell a közös pontokról gondoskodni. Poláris
elrendezésnél a referenciavevőt OGPSH ponton vagy OGPSH pontokból közvetlenül, térbeli hálózatban
meghatározott ponton állítjuk fel. Egy vektor mérési időtartamát elsősorban a vevő egy- vagy kétfrekvenciás
volta, a vektor hossza és az észlelhető műholdak száma határozza meg. Mivel 15 km-nél hosszabb vektorok
mérésére az OGPSH-ban nincs szükség, a mérési periódus időtartama 10-30 perc lehet. Az új pontok
koordinátáit ETRS89 vonatkoztatási rendszerben kapjuk, ezzel megvalósul a térbeli hálózat bővítése. A
transzformációhoz a munkaterület 15-20 km-es körzetében elsősorban OGPSH pontokat célszerű választani,
hiszen ezek mindkét rendszerbeli koordinátái rendelkezésre állnak (akkor is felhasználhatók, ha a fizikai pontok
esetleg elpusztultak). Az adott munkaterületre – az ott található közös pontok felhasználásával – lokális
transzformációs paraméterek határozhatók meg, vagy a 4. modulban ismertetett eljárások (EHT, VITEL)
használhatók.
Gyors statikus mérés permanens állomások vagy virtuális pontok bevonásával
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6-21. ábra. Gyors statikus mérés; referencia: permanens (vagy virtuális)
A mérés és feldolgozás tekintetében nincs különbség az előző technológiához képest, mégis érdemes külön
tárgyalni ezt az esetet. Ha ugyanis az OGPSH pontok helyett a permanens állomásokat vagy a mesterségesen
generált virtuális pontokat használjuk fel referenciapontként, azzal lényeges gazdasági előnyhöz jutunk. Nem
kell saját referenciapontot üzemeltetnünk: nincs szükség műszerbeszerzésre (vagy a meglévő műszert másra
használhatjuk), nem kell a referenciapontra szállítani és ott őrizni a vevőt, helyette a környező (valódi vagy
mesterséges) pont adatai Interneten keresztül letölthetők. (Virtuális RINEX szolgáltatás 2007 márciusa óta
létezik Magyarországon). Ennél az esetnél is, meg az előzőnél is, az OGPSH pontok, a valódi és virtuális
állomások, valamint az EOV/EOMA pontok feladattól függő, vegyes bevonása célszerű.
Önálló GPS hálózat illesztése általunk mért vízszintes alappontokra

6-22. ábra. Gyors statikus mérés önálló 3D rendszerben
A referenciavevőt egy őrzött, biztonságos, jó kilátású, de ismeretlen ponton állítjuk fel. Első lépésként ennek a
pontnak WGS84 rendszerbeli, közelítő koordinátáit határozzuk meg SPP módszerrel. Ezáltal egy saját, önálló,
„kvázi WGS84” térbeli vonatkoztatási rendszert hoztunk létre. Ahhoz, hogy ebből a rendszerből helyi vízszintes
(EOV) koordinátákat szolgáltassunk, magunknak kell gondoskodni a transzformáció közös pontjairól, vagyis
minimum 3, de célszerűen 4-5 vízszintes (negyedrendű) alappont GPS-es mérése is feladatunk. Ezt a
többletmunkát kell vállalnunk, ha nem akarunk az OGPSH pontjaira támaszkodni. Külön figyelmet igényel a
paraméterek kezelése, mert minden egyes referenciaponthoz (felálláshoz) egy külön vonatkozási rendszer
tartozik. Megjegyezzük, hogy ilyen önálló térbeli rendszer létrehozása (vagyis több vízszintes alappont „kvázi
WGS84” koordinátájának meghatározása, nemcsak statikus, hanem félkinematikus vagy RTK módszerrel is
megvalósítható.
Poláris statikus mérés vízszintes referenciaponton
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6-23. ábra. Gyors statikus mérés; referencia: 2D alappont
Ezt a technológiát akkor alkalmaztuk, amikor még nem épült ki az OGPSH. A statikus méréshez a
referenciavevőt egy megbízható vízszintes alapponton állítottuk fel (legalább negyedrendű EOVA ponton). A
gyors statikus mérés feldolgozása kétirányú (WGS-EOV, EOV-WGS) transzformációs paraméterek
számításával indult. A transzformáció közös pontjait a 24 pontos kerethálózat kiválasztott pontjai alkották.
Mivel ezen pontok átlagtávolsága 80 km, a közös pontok által lefedett terület nagy, így hazai viszonylatban
decimétert meghaladó maradék ellentmondások is adódnak. Ez azonban nem okoz hibát, amennyiben az EOVWGS paraméterekkel képezzük a referenciapont közelítő WGS84 koordinátáit, az így kapott koordinátákhoz
kötjük a mért vektorokat, majd az új pontok WGS84 koordinátáit ellentétes előjelű WGS-EOV paraméterekkel
számítják át a nemzeti rendszerbe. Ellenőrzésként több ismert vízszintes pont is bevonható, vagy a vízszintes
alappontok WGS84 rendszerbe átszámított adott pontjai alapján térbeli hálózatkiegyenlítés végezhető (így
működik például a HGPS program). Ezzel a módszerrel a GNSS technikát vízszintes pontsűrítésre
használhatjuk, de ez csak egy adott vízszintes alappont 15-20 km-es környezetében tehető meg. A térbeli
számítás itt is lényegében egy közelítő, „kvázi WGS84” rendszerben történik. Látszólag nem kell infrastruktúra,
de vagy országos transzformációs paraméter-készletre, vagy néhány közös (távoli) transzformációs közös pontra
szükség van.
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