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5. fejezet - GNSS hálózatok, GNSS
technológiával végzett
alappontsűrítés
1. 5.1 Bevezetés
Ez a modul a GNSS alkalmazásáról szól a geodéziai célú pontmeghatározásnál, elsősorban az
alappontsűrítésnél. Előzőleg bemutatja azokat a passzív és aktív GNSS hálózatokat, az ún. GNSS
infrastruktúrát, amelyek a referenciarendszert és a relatív helymeghatározás referenciaadatait biztosítják. A
geodéziai célú GNSS technológiákat a kialakulásuk sorrendje szerint – statikus módszerek, kinematikus
módszerek és valós idejű módszerek – szerint tárgyalja. Röviden ismerteti a GPS-mérések feldolgozásának és a
gyors statikus technológia gyakorlati alkalmazásának menetét.
Ebből a modulból az Olvasó megismerheti:
• a világméretű, az európai és a magyarországi GNSS hálózatokat, azok szerepét,
• a statikus és a kinematikus mérési módszereket,
• a GPS-mérések feldolgozásának folyamatát,
• a gyors statikus módszer alkalmazását az alappontsűrítésben, az egyes munkaszakaszok sajátosságait.
A modul (fejezet) elsajátítása után képes lesz:
• belátni a GNSS hálózatok szükségességét,
• csoportosítani a GNSS mérési módszereket különböző szempontok szerint,
• megérteni a statikus módszer lényegét, alkalmazását,
• megérteni a kinematikus módszer lényegét, alkalmazását,
• megérteni a valós idejű módszerek lényegét, előnyeit,
• alkalmazni a gyors statikus módszert az alappontsűrítésben.

2. 5.2 GNSS hálózatok
2.1. 5.2.1 Az IGS világhálózat
A geodéták régi álma valósult meg a műholdas helymeghatározáson alapuló világhálózat létrehozásával. A
műholdak pályaadatainak pontosabb, és a rendszerfenntartótól független meghatározása iránti igény több
pályakövető hálózat létrehozását eredményezte, ilyen volt például az amerikai geodéziai szolgálat CIGNET
nevű hálózata is. Lényeges fordulatot jelentett az 1993-as év, amikor megalakult a Nemzetközi GPS Szolgálat
(IGS – International GPS Service for Geodynamics). Az IGS állomáshálózatát obszervatóriumi körülmények
között folyamatosan üzemelő ún. permanens állomások alkotják, amelyeknek szigorú követelményeknek kell
megfelelniük. Az IGS tekinthető az első olyan polgári kiegészítő rendszernek, amelyet világméretekben hoztak
létre a katonai GPS követőállomásoktól függetlenül. Az IGS 1993-as létrehozásában kiemelkedő kezdeményező
szerepe volt a magyar származású Ivan I. Mueller (Müller Iván) professzornak. Az IGS hivatalos működését
1994. január 1-jén kezdte meg, szolgáltatásai azóta egyre kiterjedtebbek. A feladatkör bővülésére utal az IGS
betűszó jelentésének változása is. A kezdeti név Nemzetközi GPS Geodinamikai Szolgálat volt (International
GPS Service for Geodinamics), 1999-ben az IGS jelentése Nemzetközi GPS Szolgálat-ra változott (International
GPS Service), 2005. március 14-e óta pedig Nemzetközi GNSS Szolgálat (International Global Navigational
Satellite System [GNSSS] Service) az IGS rövidítés új megfelelője.
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A Nemzetközi GNSS Szolgálat kinyilvánított célja (küldetése) olyan minőségi, mintegy szabványként
használható GNSS adatok és termékek biztosítása, amelyek a földtudományi kutatást, a több tudományterületre
kiterjedő alkalmazást és az oktatást támogatják.

5-1. ábra. Az IGS világméretű állomáshálózata és az egyórás adatszolgáltatásban résztvevő európai állomásai
2010 januárjában
Az IGS permanens állomáshálózata az egész földkerekséget lefedi és több mint 350 állomásból áll, közülük
mintegy 50 az ún. alapállomás (core). Az IGS állomásoknak szigorú feltételeknek kell megfelelni a pont
stabilitása, a vevő kalibrálása, az adatok teljessége és ellenőrzése, az adatszolgáltatás biztonsága tekintetében. A
mérési adatokat három globális és három regionális adatközpont gyűjti és archiválja, az adatokat hét analízis
központ, továbbá számos társult és regionális alközpont dolgozza fel. A központi iroda (amely Pasadena-ban, a
NASA intézményeként működik) koordinál valamennyi tevékenységet és közzéteszi az IGS adatokat, mégpedig
szabadon hozzáférhetően, ingyenesen. Az Interneten elérhető IGS Információs rendszer (IGS Information
System – CBIS) honlap-címe: http://igscb.jpl.nasa.gov. Az IGS fontosabb szolgáltatásai a következők:
Földforgás paraméterek (Earth Rotation Parameters – ERP). Ezek a pólusmozgás adatai és UT1-UTC időadatok.
Nagypontosságú pálya- és időadatok a GNSS holdakra. Ezek lehetnek a végleges megoldásból, 13 nap késéssel
közzétett ún. precíz pályaadatok, vagy egynapos késéssel közzétett gyors, illetve részben előrejelzett ultra-gyors
pályaadatok. A pályaadatok olyan koordináta-jegyzékek, amelyek 15 percenként tartalmazzák az összes GNSS
hold koordinátáit és óraadatát.
Az IGS állomások időponthoz kötött koordinátái és sebesség-vektorai.
Az ionoszférára és a troposzférára vonatkozó információk.
A követőállomások nyers mérési adatai.
Az IGS adatok egyik közvetlen tudományos célja a földi vonatkoztatási rendszer (ITRS) megvalósítása, az
ETRFyy különböző kerethálózatai által.

2.2. 5.2.2 Európai műholdas hálózatok
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A műholdas helymeghatározáson alapuló európai háromdimenziós hálózat (EUREF– European Reference
Frame: európai vonatkoztatási keret vagy hálózat) kialakítását 1987-1988 folyamán határozták el. A hálózat
alapját meglévő VLBI- és lézeres állomások alkotják. Európa nyugati felében a GPS méréseket 1989-ben
végezték el, majd azokat fokozatosan terjesztették ki szinte a teljes kontinensre. 2009-ben csak Oroszország és
Fehéroroszország nem része az EUREF-nek, az összes többi európai országban léteznek összehangolt mérési
kampányok során létrehozott, egységes térbeli koordinátákkal megadott alappontok. Magyarország 1991-ben, az
akkori Csehszlovákiával együtt, az EUREF-East kampányban öt ponttal csatlakozott az EUREF-hez (a
csatlakozó méréseket 2002-ben majd 2007-ben újra elvégezték).

5-2. ábra. Az EUREF passzív hálózata 1997-ben
Az 1990-es évektől kiépülő EUREF passzív hálózatnak tekinthető, mert a méréseket csak egy alkalommal (de
több napos kampányban) végezték. Az EUREF munkálatokat (mérési kampányokat, feldolgozást, elemzést) a
Nemzetközi Geodéziai Szövetség (International Association of Geodesy – IAG) EUREF Albizottsága
koordinálja. Az EUREF hálózat célja a következőkben foglalható össze.
Nagypontosságú háromdimenziós európai vonatkoztatási rendszer megvalósítása. A vonatkoztatási rendszer
neve ez esetben ETRS89 (ETRS – European Terrestrial Reference System). A vonatkoztatási rendszert a
gyakorlatban a hálózat pontjai, illetve koordinátái jelentik. Az egységes vonatkoztatási rendszer teszi lehetővé
az egyes országok nemzeti GPS hálózatainak kiépítését, és alapul szolgál számos geodinamikai és légköri
vizsgálathoz.
Az EUREF lehetővé teszi transzformációs paraméterek meghatározását az egyes országok nemzeti
vonatkoztatási rendszere és az EUREF között, így az egyes országok akár egymás rendszerébe, akár a közös
rendszerbe átszámíthatják geodéziai adataikat.
1995-ben, az IGS világhálózat mintájára, elkezdődött az EUREF permanens állomáshálózatának kiépítése
(EPN–EUREF Permanent Network). A hálózat-koordinátort (a központi iroda vezetőjét) 1995. októberében
jelölték ki. Az EPN gyakorlati irányítását a Belga Királyi Obszervatórium brüsszeli intézményében működő
központi iroda (Central Bureau-CB) végzi, amely tevékenységéről honlapján beszámol és az EPN adatait is
nyilvánosan közzéteszi (www.epncb.oma.be).
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5-3. ábra. Az EPN állomáshálózata 2008-ban
Az EPN permanens állomások (Tracking Stations–TS) száma 1996-ban 30 volt, 2004 januárjában 146, amely
szám 2008-ra mintegy 200-ra bővült. A helyi adatközpontok (Local Data Centres–LDC) feladata a hozzájuk
tartozó állomások adatainak gyűjtése (ez jelenleg óránkénti adatcsomagokat jelent), vevőtől független
formátumba konvertálása és továbbítása egyrészt a bejelentkezett felhasználók felé, másrészt az analízis
központok (Local Analysis Centres–LAC) felé. Jelenleg 16 analízis központ működik, amelyekhez ún.
alhálózatokat (subnetwork) rendeltek hozzá úgy, hogy minden egyes (TS) állomás adatai legalább három
alhálózatban szerepeljenek. Ennek a redundanciának köszönhetően az esetleges durva hibák könnyen
kiszűrhetők. A részhálózatban a napi 24 órás mérésből napi koordinátákat számítanak az állomásoknak, majd
azokból szabadhálózati kiegyenlítéssel heti megoldást állítanak elő. A helyi analízis központok eredményeiket
az EPN kombinációs központba (Combination Centre–CC) továbbítják, ahol azokból az egész EPN hálózatra
vonatkozó együttes, hivatalos heti megoldás születik. A levezetett koordináták pontossága vízszintes értelemben
1-3 mm, magassági értelemben 5-6 mm körüli érték. A kombinációs központ a német geodéziai szolgálat, a
BKG frankfurti intézményében működik és információs honlapot tart fenn. A kombinációs központ a hivatalos
heti megoldást az IGS-nek is továbbítja, ahol azt integrálják a GNSS világhálózatba. 2006 februárjától az EPN
állomások koordinátái a következő három formában és kétféle vonatkoztatási rendszerben (ITRS, ETRS89)
állnak rendelkezésre.
Heti koordináták, amelyek az EPN kombinációs központ heti megoldásából származnak.
Olyan aktuális, havonta frissített koordináták és sebesség-értékek, amelyek az EPN idősor analízis projekt
eredményei. Ezek a koordináták mentesek olyan durva hibáktól, ugrásoktól, amelyeket például helyi mozgások,
vagy koordináta-rendszer váltások okoznak.
Olyan koordináták és sebesség-értékek, amelyeket a Nemzetközi Földforgás és Referenciarendszerek Szolgálat
(IERS) hivatalosan, világméretekben határoz meg, különböző műholdas technikákkal. Ezek a koordináták az
IERS honlapján is elérhetők (www.iers.org).
Az EPN adatok – az IGS adatokhoz és termékekhez hasonlóan – tudományos és gyakorlati célok megvalósítását
egyaránt szolgálják. A tudományos célok közé soroljuk az európai térbeli vonatkoztatási rendszer fenntartását és
továbbfejlesztését, a gyakorlati célokhoz a mérési adatok és korrekciók szolgáltatását.

2.3. 5.2.3 A magyarországi GPS/GNSS hálózatok

4
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

GNSS hálózatok, GNSS
technológiával végzett
alappontsűrítés

5-4. ábra. Az OGPSH EUREF-hez csatlakozó pontjai és keretpontjai
Magyarországon – a közép-keleteurópai térségben az elsők között – 1991 novemberében került sor arra a mérési
kampányra, amelynek eredményeként létrejött az országos GPS hálózat (OGPSH) 24 pontból álló kerethálózata.
Az OGPSH rendűség szempontjából két részre osztható: egy ún. kerethálózatra és magára az országos hálózatra.
A kerethálózat első mérésére 1991-ben, közvetlenül az EUREF mérések után került sor (november 5-8). A 24
pont mindegyike EOV koordinátákkal és szintezett magassággal is rendelkezik. A kerethálózat egyes pontjai a
magyar mozgásvizsgálati programban is részt vesznek. A keretpontok telepítésénél szempont volt a
hálózatszerű, egyenletes eloszlású kialakítás és a létező vízszintes és magassági hálózatokkal való kapcsolat
biztosítása. A mozgásvizsgálati pontoknál a jellemző tektonikai egységeken való elhelyezés és a szabatos
pontraállás lehetősége volt további kiemelt szempont. Az egyértelmű pontjelölést és állandósítást kilenc
mozgásvizsgálati pont esetében a FÖMI-ben kifejlesztett lépcsős pontállandósítás biztosítja.
A kerethálózat mérési kampányában 15 db Trimble SST típusú kétfrekvenciás műszer vett részt, melyek közül
11 német kölcsön-vevő volt. Összesen négy mérési nap volt, egy nap volt szükséges az átállásra. Egy mérési
napon két, egyenként 6 órás periódust mértek, helyi idő szerint 8 és 14 illetve 14 és 20 óra között. A
meteorológiai adatokat óránként rögzítették. Hat pont (az 5 EUREF pont és a Pilis [Szőlőhegy] nevű pont) a
kapcsolópont szerepét töltötte be, ezeken négy napig, vagyis 8 periódusban történt észlelés. Az első ütemben a
többi 9 műszer a dunántúli pontokon mért két napon keresztül négy periódust, majd átállás után az alföldi
területen levő pontokon ugyancsak négy periódust. A kampányban 26 személy és 16 gépkocsi vett részt, a
sikeres lebonyolítás – mint minden GPS mérés – komoly előkészítést és jó szervezést igényelt.
Az egyes vektorok feldolgozása a penci KGO-ban a Trimble műszerekhez tartozó Trimvec szoftverrel és a
Berni Műszaki Egyetemen kidolgozott Bernese programcsomaggal történt. Az első kiegyenlítés szabad
hálózatként történt, Penc koordinátáinak megkötésével. A dátumpont koordinátáinak régebbi Doppleres mérések
m-re kerekített átlagát fogadták el. Az így számított rendszer jelölése: OGPSH-91. A 24 pontos hálózatban a
ponthiba 14 mm, a relatív hiba 1:5 000 000, ami egy nagyságrenddel meghaladja a jelenlegi felsőrendű hálózat
pontossági mérőszámait.
1994 májusában véglegesítették az öt magyarországi EUREF-pont koordinátáit az ETRS-89 és az ITRF-91
rendszerben. Ezt az öt pontot adottnak tekintve készült el a hálózat kiegyenlítése kötött hálózatként (OGPSH94).
Az országos GPS hálózat továbbépítése a pénzügyi lehetőségek megszabta három ütemben folytatódott. 1995ben a tiszántúli, 1996-ban a Duna-Tisza-közi, 1997-ben a dunántúli részen készült el a sűrített hálózat. Összesen
9 kétfrekvenciás vevővel gyors statikus méréssel, hálózatszerű elrendezéssel, 3 kapcsolóponttal végezték a
mérést. A pontok átlagos távolsága 8-10 km.
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5-5. ábra. Az OGPSH 1153 pontja
Egy állásponton egy óra volt a mérési időtartam, de azt kettéosztották egy 40 perces és egy 20 perces
periódusra. A két periódus között kötelező volt új pontraállást végezni, több centiméterre különböző antennamagassággal, ami a független ellenőrzést célozta. Normális esetben a 20 perc elegendő volt a 15-20 km-es
vektorok meghatározásához, a hosszabb mérési periódusból pedig a hosszabb vektorokat lehetett számítani. A
terepi előfeldolgozás egynapos késéssel követte a mérést, ennek során a hibás vektorok kiszűrése volt a fő
feladat. Hibásnak tekintették a vektort, ha középhibája a 15 mm-t meghaladta, ez a hosszú vektoroknál fordult
elő.
Külön egyenlítették ki a dunántúli és a Dunától keltre eső hálózatrészt, majd egy összekapcsoló (varrat) hálózat
kialakításával a két részt egyesítették. A vektorok relatív hibája 1/5000000, ami 0,2 mm/km értéket jelent. Az
OGPSH kialakítását a FÖMI KGO felügyelte, a koncepció kidolgozása és a munka irányítása Borza Tibor
nevéhez kötődik.
Az OGPSH-nak 1153 pontja van, mindegyik pontnak megadták az térbeli derékszögű és a földrajzi ellipszoidi
koordinátáit az ETRS89 vonatkoztatási rendszer. Az OGPSH pontleírás tartalmazza a pont EOV koordinátáit is,
mivel majd mindegyik pont eredetileg is EOVA pont vagy utólag lett az EOV koordinátája meghatározva. Az
EOV koordináták mellett a pont GPS mérésből transzformált Balti magasságát is megadják. Azért nem az
eredeti magasságot, mert az legtöbbször trigonometriai meghatározásból származik, ami nagyságrenddel
pontatlanabb, mint a GPS meghatározás.
A magyarországi aktív GNSS hálózat neve jelenleg a honlapjának címével azonos: gnssnet.hu. Ezt ismertetjük
vázlatosan a következőkben, hiszen valós idejű méréseinknek és az utólagos adatszolgáltatásnak ez jelenti a
hátterét. A magyar aktív hálózat a GNSS 4. modul 2. fejezetben definiált fogalmát használva egy földi alapú
kiegészítő rendszer, ún. GNSS infrastruktúra-elem. A kiegészítő rendszerekre, szolgáltatásokra azért van
szükség, mert nem elégszünk meg az alaprendszer pontosságával, biztonságával, lehetőségeivel. Önerőből is
javíthatjuk például a pontosságot (a geodéziában ezért alkalmazunk két vevőt és relatív módszert), de ha ezt
mindenki autonóm módon, maga teszi, az összességében gazdaságtalan. Minél több felhasználó veszi igénybe a
szolgáltatást, az annál gazdaságosabb és olcsóbb lesz. A GNSS infrastruktúra általánosságban olyan
szolgáltatásokat és kiegészítő rendszereket jelent, amelyek a műholdas helymeghatározást pontosabbá,
gazdaságosabbá, biztonságosabbá, többcélúvá, sokoldalúan felhasználhatóvá teszik. A GNSS infrastruktúra
három szintjét (generációját) különböztetik meg.
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5-6. ábra. Az első hazai permanens állomások megvalósulása
Az infrastruktúra első generációját az előzőekben ismertetett passzív GPS hálózat jelenti, Magyarországon ez az
OGPSH. Az OGPSH pontjait adott pontként bevonjuk a hálózatba, vagy referenciapontként használjuk azokat,
így mindig az „igazi”, az egységes vonatkoztatási rendszerben dolgozunk. Az OGPSH teszi lehetővé az
„átjárást” az EOV/EOMA rendszerbe, bárhol meghatározhatók a transzformációs paraméterek, nem magunknak,
önerőből kell biztosítani a közös pontokat. Az infrastruktúra második generációjának szokás nevezni a
permanens állomások olyan hálózatát, amit elsősorban utólagos adatszolgáltatásra vesznek igénybe. A
felhasználónak nem kell referenciavevőt telepítenie (vásárolnia, működtetnie), hanem a legközelebbi permanens
állomás adatait használhatja fel az utófeldolgozáshoz. A GNSS infrastruktúra harmadik generációjának azt
tekintjük, amikor a permanens állomások hálózatban működnek egy központ felügyelete mellett és valós időben
továbbítják mind a kódmérés mind a fázismérés adatait.
A magyar aktív GNSS hálózat kialakításánál, az optimális állomás-távolság meghatározásánál gyakorlati
szempontokból indultak ki, amely elemzés eredményeként kezdetben egy 12 állomásból álló hálózatot terveztek
létrehozni az állami földügyi szolgálat keretében. A 12 állomás telepítéséhez többnyire földhivatali épületeket
választottak ki úgy, hogy átlagosan 50 km-es bázistávolsággal lefedjék az ország egész területét. Az aktív
hálózat első állomása a penci Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumban létesült 1996-ban, s azóta az EPN részét
képezi, nemcsak egyszerű állomásként, hanem analízis központként is. A többi állomás telepítése –
finanszírozási nehézségek miatt – viszonylag hosszú időt vett igénybe és közben a koncepció is módosult. 2002ben 3 (a BME saját állomásával 4) állomás volt része a hálózatnak, míg 2004-ben 6 (7). Az ország teljes
lefedettsége az eredeti tervekhez képest lényegesen sűrűbb hálózattal végül is 2009 végén valósult meg. Ekkor
(Ukrajna kivételével) az összes szomszédunkkal is folyt adatcsere.
A hazai aktív hálózat alapvetően kétféle szolgáltatást nyújt: nyers mérési adatokat utófeldolgozáshoz és valós
idejű (real-time) adatokat. A permanens állomások szoftverei végzik a nyers mérési adatok előzetes ellenőrzését,
az utólagos feldolgozáshoz szükséges RINEX-adatok előállítását (régebben ez beállítástól függően 1 órás, 6 órás
vagy 24 órás csomagokban történt), és a valós idejű korrekciók továbbítását a penci központba (jelenleg
másodpercenként). A régebbi GPS vevők mellett számítógépre telepített referenciaállomás-szoftver fut, a
modernebb vevőknél minden funkciót a GPS vevőben található integrált számítógép old meg. A valós idejű
adatszolgáltatáshoz a bázisállomások TCP/IP porton keresztül másodpercenként küldik a korrekciókat a
központnak.
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5-7. ábra. A hazai permanens állomások hálózata 2009 decemberében
A penci központban 2004 tavaszán állították üzembe az első internetes (NTRIP) szervert, amely DGPS és RTK
adatok elérését tette lehetővé. 2007 márciusától a német Geo++ cég GNSMART szoftverével állítják elő a valós
idejű korrekciókat, illetve mérési adatokat, valamint az utólagos feldolgozásra használható nyers adatokat.

3. 5.3 A GPS/GNSS mérések végrehajtása
3.1. 5.3.1 A gyakorlati mérési módszerek csoportosítása
Elöljáróban ismételten ki kell emelnünk, hogy geodéziai célra (amikor cm-es ponthibát kívánunk meg), csak
relatív módszerek jöhetnek szóba; ezt támasztották alá a 4-3. táblázatban szereplő számadatok. Az egyetlen
vevővel történő ún. abszolút helymeghatározás (single point positioning, SPP) méteres/tíz méteres hibákkal
terhelt, ami az eredményül kapott térbeli koordinátákban ugyanilyen mértékben jelentkezik. (Megjegyezzük,
hogy geodéziai szempontból is van alkalmazási területe az abszolút módszernek, amikor a munkaterületen nem
rendelkezünk adott pontokkal, vagyis ha önálló térbeli hálózatot hoznánk létre. Ilyenkor egyetlen viszonyító
pont helyzetét SPP-mérésből határozzuk meg.)
A geodéziai gyakorlatban tehát csak a relatív módszereknek van szerepük a GNSS-technológiák esetében is,
mint ahogyan más földi eljárásoknál általában. A GNSS relatív helymeghatározás azt jelenti, hogy két (vagy
több) antenna (vevő) egymáshoz viszonyított térbeli helyzetét határozzuk meg. Nevezhető ez térbeli vektor-,
vagy térbeli bázismeghatározásnak, vagy akár térbeli polárispont meghatározásnak is. A végeredmény a pontok
közötti ΔX, ΔY, ΔZ koordináta-különbség. A mért vektornak azt a végpontját, amelyhez viszonyítva határozzuk
meg a vektor másik végpontjának helyzetét, referenciapontnak nevezzük. Annak a vevőnek a neve, amely a
referenciaponton – rendszerint hosszabb ideig – végez észlelést, bázisvevő, referenciavevő vagy röviden
egyszerűen csak bázis vagy referencia.
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5-8. ábra. A relatív helymeghatározás végeredménye azon két pont közötti térbeli vektor három összetevője,
amely pontokon a vevők szimultán mérést végeznek
A relatív mérést úgy kell értelmezni, hogy a mért vektor mindkét végpontjáról, azonos időpontokban,
ugyanazokat a műholdakat észleljük. A két földi ponton végzett mérések egyidejűsége (szinkronitása, szimultán
volta) továbbá az észlelési paraméterek azonos beállítása ezért fontos feltételt jelentenek a relatív mérés
szervezésénél. A „relatív” jelző helyett a szakirodalomban gyakran a „differenciális” jelzőt használják az
egyidejűleg két ponton végzett mérésre és feldolgozásra. A „relatív” jelzőt gyakran a fázismérésre használják,
tehát a geodéziai célú mérésekre, míg a „differenciális” jelzőt inkább a navigációnál alkalmazott, valós idejű
kódmérésre értelmezik. Mindkét jelző ugyanazt fejezi ki: az egymáshoz viszonyított pontmeghatározást,
amelynek célja a GPS-mérést terhelő, számos szabályos hibahatás lényeges csökkentése esetleg kiküszöbölése.

5-9. ábra. A technológiai jellemzők egy lehetséges csoportosítása
Emlékeztetni kell még arra, hogy a kód-összehasonlítás hibája önmagában méteres (esetleg deciméteres), míg a
fázismérésé milliméteres. A csak kódmérést használó vevők így nem tartoznak a geodézia (így ezen jegyzet)
körébe, alkalmazásuk viszont a térinformatikai adatgyűjtésben és más területeken jelentős lehet. Geodéziai
pontosság csak fázisméréses vevőkkel érhető el.
A továbbiakban a fázismérésen alapuló relatív mérés gyakorlati technológiáit az 5.9 ábrán bemutatott
csoportosítás szerint fogjuk rendszerezni.
Statikus és kinematikus módszer. Ez lesz az első szempont, amelynek alapján csoportosítjuk a lehetséges relatív
módszereket. Statikus módszernek nevezzük a Földhöz (és egymáshoz) képest mozdulatlan helyzetű vevők
közötti relatív helymeghatározást. A GPS-korszak kezdetén a geodéziában szinte egyeduralkodó volt a statikus
módszer. A GPS mérés egyik előnyös tulajdonsága, hogy – hasonlóan a mobil távközléshez – mozgás közben,
"kinematikusan" is végezhető. A kinematikus módszer azt jelenti, hogy mozgó vevő(k) helyzetét határozzuk
meg az ismert ponton telepített álló vevőhöz (referenciaponthoz) képest. A mozgó vevő angol elnevezései: rover
(vándor); mobile (mozgó). A módszerrel elérhető pontosság az észlelés típusától (kódmérés vagy fázismérés)
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függ. A pontossági igények növelése esetén a statikus módszer jelentősége megmarad, de a kinematikus
módszerek elterjedését a mérési időtartamban jelentkező megtakarítás nagyban elősegíti.
Valós idejű és utólagos feldolgozás. A geodéziai célú relatív helymeghatározás a GPS-korszak kezdetén csak
utófeldolgozással, vagyis a különböző vevők mérési eredményeinek irodában történő kiolvasása és a mérést
követő együttes számítása útján volt lehetséges. A méréssel gyakorlatilag azonos időben (real-time) történő
számítás feltétele volt a referenciaállomás adatainak (illetve korrekcióinak) azonnali továbbítása, vagyis az
adatkommunikáció megoldása, ami először a kódmérésen alapuló DGPS technikánál valósult meg. A geodéziai
célú, fázismérésen alapuló, valós idejű relatív helymeghatározás az 1990-es évek közepén, az RTK technológia
szoftveres és kommunikációs megvalósításával jött létre. A valós idejű geodéziai helymeghatározás jelentősége
egyre nagyobb lesz, mert a feladatok jelentős része ezt igényli, és mert a megbízhatóság az azonnali visszajelzés
miatt jelentősen javulhat.
Egybázisos és több-bázisos megoldás. Egybázisos megoldásról beszélünk, ha az új pont koordinátáinak
meghatározásában csak egyetlen adott pont (egy bázis – single base) vesz részt. Ha egy új pont
meghatározásához több pontról mért vektorokat használunk fel, akkor több-bázisos megoldást (multi-base
solution) említünk. Az egy-, illetve több bázis értelmezhető egy- vagy több referenciapontként, egy- vagy több
vektorként illetve egy- vagy több adott pont koordinátájaként vagy korrekciós adataként és vonatkoztatható
mind a valósidejű, mind az utólagos feldolgozásra. A valósidejű multibázisos megoldás magyar elnevezése:
hálózatos RTK. Az utólagos feldolgozásnál eredeti értelemben azt nevezték multibázisos megoldásnak, amikor
egy mérési perióduson belül több vevőt használtak egyidejűleg, ún. szinkron mérési periódusokban történt a
mérés és a feldolgozás. Tágabb értelemben nevezhetjük azt a technológiát is multibázisosnak, amikor egyetlen
új pont meghatározásához több adott pontot használunk fel.
Autonóm mérés és szolgáltatásra épülő mérés. Az autonóm mérés azt jelenti, hogy a felhasználó saját maga
biztosítja a relatív helymeghatározás feltételeit, vagyis a szimultán észlelést, amihez legalább két vevő
szükséges, továbbá – valós idejű megoldáshoz – az adatkommunikációs feltételeket. Ennek előnye a
függetlenségben, autonómiában van, mert így a felhasználó nem függ más szolgáltatóktól. A felhasználók
számának növekedése viszont felveti az ésszerűség és gazdaságosság szempontjait, vagyis azt, hogy a
felhasználók referencia-adatokkal (nyers mérési eredményekkel vagy korrekciókkal) való ellátását központilag,
szervezetten célszerű megoldani. Ez az egyik ösztönzője a GNSS infrastruktúra kiépítésének.
A GNSS szolgáltatás színvonala. Ha GNSS szolgáltatásokat veszünk igénybe, akkor a GNSS infrastruktúra
kiépítettsége, a referenciaadatok köre, az adatszolgáltatás módja, az adatkommunikációs megoldások, a
rendelkezésre állás biztosítása, egyszóval a szolgáltatás-minőség lényeges befolyással bír a technológiára. Az
infrastruktúra első szintjének tekintjük a passzív GPS hálózat (OGPSH) meglétét; második szintjének az aktív
hálózatot utólagos adateléréssel; harmadik szintnek a valós idejű szolgáltatásokat az aktív hálózatban.
Infrastruktúra nélküli állapotról beszélünk, ha térbeli hálózat hiányában csak a hagyományos vonatkoztatási
rendszerekre lehet támaszkodni – ez volt a helyzet az 1990-es évek elején Magyarországon. A GNSS
szolgáltatásokhoz sorolhatók a feldolgozó központ támogató szoftverei, illetve a központi szoftver nyújtotta
lehetőségek.
Az 5-1. táblázatban összefoglaló, áttekintő célzattal bemutatjuk az egyes GPS mérési módszereket. Az egyes
„kategóriák”, elnevezések nem merevek és a gyakorlatban gyakran összemosódnak. Például az újabb navigációs
vevőkben beépített lehetőség a DGPS korrekció vétele, így DGPS-módban is mérhetünk. Az RTK esetében is
kinematikus mérést végzünk, csak éppen valós idejű a feldolgozás.

5-1. A gyakori mérési és feldolgozási módszerek áttekintése fejlődési sorrendben.
táblázat Abszolút vagy Valós idejű vagy Kódmérés vagy Pontossági
relatív
utófeldolgozásos fázismérés
kategória
navigációs

abszolút

valós idejű

kódmérés

tízméteres

DGPS

differenciális valós idejű

kódmérés

méteres

statikus

relatív

fázismérés

milliméteres,
centiméteres

utófeldolgozás
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kinematikus

relatív

utófeldolgozás

fázismérés

centiméteres

hagyományos
RTK

relatív

valós idejű

fázismérés

centiméteres

hálózatos RTK relatív

valós idejű

fázismérés

centiméteres

A geodéziai pontmeghatározás céljának figyelembevétele. Amennyiben az 1-5 cm-es ponthibájú geodéziai célú
igényből indulunk ki, ezen belül is lehetnek olyan további megfontolások, amelyek a technológiát befolyásolják.
A geodéziai helymeghatározás irányulhat alappontokra vagy részletpontokra, ezen pontcsoportokon belül
további rendűségi osztályokra. Ha pontok kitűzése a munka célja, akkor csak valós idejű módszerek jöhetnek
szóba. Ha mozgásvizsgálat a cél, akkor a mozgás jellegének, időbeli lefolyásának függvényében ismételt
statikus mérések vagy kinematikus mérések jöhetnek szóba. A helymeghatározás irányulhat térbeli koordináták,
csak vízszintes koordináták vagy csak magasságok meghatározására. A következőkben a geodéziai gyakorlatban
jelenleg alkalmazott mérési módszereket, előnyös és hátrányos tulajdonságaikat, alkalmazási területüket
tekintjük át.

3.2. 5.3.2 Statikus mérési módszerek
Hagyományos statikus módszer
A statikus mérés során rendszerint több vevő mér hosszabb ideig együtt (szimultán) az új, illetve az adott
pontokon. Nyilvánvaló, hogy a relatív statikus módszernek csak úgy van értelme, ha a meghatározandó vektor
két végpontján álló műszerekkel egyazon időpillanatban ugyanazon műholdakra végzünk észlelést. Biztosítani
kell tehát az egyidejűséget (szinkronitást) és azt, hogy a környezet esetleges takarása ellenére is legalább négy
azonos hold észlelése megvalósuljon mindkét végpontról. Azt az időtartamot (amit kezdő időponttal és
befejezési időponttal adunk meg), amikor a GPS vevőberendezésekkel egyidejűleg, folyamatosan, ugyanazon
mesterséges holdakra végzünk észlelést, mérési periódusnak nevezzük (angol elnevezése: session). A
periódusok jelzésére a gyakorlatban 0-tól kezdődően az arab számokat használjuk, vagy az abc kisbetűit. Egy
vevővel egy mérési kampány során rendszerint több pontot is mérünk: a két mérendő pont között eltelt
időtartamot átállási időnek nevezzük. A statikus mérés sorrendjéről, beosztásáról (ki, mikor, melyik vevővel, hol
mér) egy beosztást, egy menetrendet készítünk, különösen akkor, ha a munkaterületen sok vevő vesz részt a
kampányban – ez a mérési ütemterv (bővebben az 5. modul 5. fejezetben). A GPS-korszak kezdetén a relatív
statikus módszer volt az egyetlen, geodéziai célra alkalmas mérési eljárás. Ma általában akkor beszélünk
hagyományos statikus módszerről, ha 10 km-nél hosszabb vektorok, szélső pontosságú meghatározására
törekszünk. Ez a nagy kiterjedésű hálózatok, mozgásvizsgálati hálózatok létesítésénél fordul elő, tehát nem
alappontsűrítési feladat. A mérési periódus időtartama ilyenkor órákban mérhető. A mérési időtartam függvénye
a bázis hosszának, a műholdak számának, a mérés céljának, a vevő és a feldolgozó szoftver típusának. Csak a
statikus módszer biztosítja a szélső pontossági igények kielégítését (μP<5mm). A módszer hátránya – a többi
GPS módszerhez viszonyítva – a mérés hosszú időtartama.

5-2. Hagyományos statikus mérés időtartama kétfrekvenciás vevővel. táblázat vektor hossza

nappal

éjjel

15-30 km

60-120 perc

60 perc

30-60 km

120-180 perc

120 perc

Gyors statikus módszer
A feldolgozó szoftverek fejlődése az 1990-es évek elején a lehetővé tette a statikus módszernél a mérési idő
csökkentését. A gyors statikus módszer (angolul: fast static, rapid static) az előzőekben ismertetett statikus
módszertől lényegét tekintve nem különbözik, de csak 10-15 km-nél rövidebb vektorok mérésekor beszélünk
gyors statikus módszerről. Feltételezzük továbbá, hogy négynél több (lehetőleg 5-6) műhold észlelhető és jó a
műholdgeometria (GDOP<4).
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5-3. Ajánlott minimális mérési időtartam gyors statikus méréshez. táblázat Vevő típus

Mérési periódus időtartama

L1 egyfrekvenciás vevő

20 perc + 2 perc/km

L1+L2 kétfrekvenciás
vevő

10 perc + 1 perc/km

A szakirodalom szerint kerülni kell az olyan mérési ablakokat, amikor a DOP érték jelentősen változik. Az
ajánlott periódusidő függ a vektor hosszától és az egy- vagy kétfrekvenciás mérés lehetőségétől. Az 5-3.
táblázatban szereplőknél kedvezőbb periódusidők is elérhetők.
A statikus méréseknél a térbeli pontmeghatározásnak (hálózatépítésnek) három típusát különböztethetjük meg:
poláris, hálózatszerű és sokszögelés-szerű elrendezés.
Poláris vagy radiális elrendezésről beszélünk, ha az egyik vevő mindig ugyanazon ponton (referenciaponton)
észlel, míg a másik (vagy a többi) vevő periódusonként más-más pontokat keres fel. A gyors statikus
méréseknél ez a leggyakoribb elrendezés. Autonóm módban a „saját” referenciapontot a munkaterület közepén
célszerű kiválasztani (csak 5 km-nél rövidebb vektorokat kelljen mérni, így csökken a periódusidő), olyan
helyen, ahol nincs szükség a vevő állandó felügyeletére (bekerített, őrzött területen, laposépület tetején ...).
A referenciapontnak tehát nem kell adott pontnak lennie, sokkal fontosabb, hogy a GPS-mérés zavartalansága
szempontjából (kitakarás) és a védettség szempontjából (fellökés, lopás veszélye) a legideálisabb helyen legyen.
Természetesen arról gondoskodnunk kell, hogy a "mozgó" vevővel ismert pontot vagy inkább több pontot is
felkeressünk, amelyekről a referenciapont helyzetét a számítás során legelőször meghatározzuk. A
referenciavevő tehát állandóan, megszakítás nélkül észlel (tápellátásáról kell gondoskodni), míg a másik vevő
felkeresi a lehetőleg néhány km-en belül elhelyezkedő pontokat és azokon a bázistávolságtól függően 5-25
perces statikus mérést végez. Mivel minden ponton csak egyszer állítjuk fel az antennát, a hibás pontraállás
vagy a hibás antennamagasság felfedésére nincs ellenőrzési lehetőség. Az ilyen pontok térbeli poláris pontnak
nevezhetők.

5-10. ábra. Gyors statikus mérés szimbolikus ábrázolása; a baloldalon: saját referencia; jobb oldalon: permanens
állomás (vagy virtuális RINEX) szolgáltatásként átvéve
Tekintettel arra, hogy Magyarországon is kiépült az aktív hálózat, saját bázis helyett regisztrált felhasználóként
letölthetjük egy 10 km-nél közelebbi permanens állomás nyers mérési adatait is. 2007 márciusa óta lehetőség
van az ország területén bárhol kiválasztott tetszőleges pontra (célszerűen a munkaterületünk közepére) fiktív
mérési eredményeket generáltatni a GNSS központ ún. GNWEB szolgáltatásán keresztül. Ez a virtuális RINEX
szolgáltatás utófeldolgozáshoz, ami az aktív hálózat állomásainak másodpercenként beküldött és archivált
mérési adatain alapszik. A felhasználó megadhatja a referencia-mérés helyét, kezdő és befejező időpontját, az
adatrögzítés időközét majd Interneten keresztül letöltheti a fiktív referenciapont adatait. A mérés és feldolgozás
tekintetében nincs különbség az autonóm megoldáshoz képest, mégis érdemes külön tárgyalni ezt az esetet. Ha
ugyanis az OGPSH pont helyett permanens állomást vagy virtuális referenciát használunk, 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 pont adatai Interneten keresztül letölthetők.
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5-11. ábra. Példa:5 új pont mérése gyors statikus módszerrel, poláris elrendezéssel
Az 5.11. ábra olyan poláris elrendezést mutat (mellette a mérés időbeli lefolyásával), amikor 5 új pont
meghatározása a feladat. A folyamatosan üzemelő vevő (V3 jelű referenciavevő) az 1-es ponton mért, míg a
másik két vevővel (V1, V2) az észlelők egymástól függetlenül négy új pontot (1, 2, 3, 4) és két adott pontot (A,
B) kerestek fel. Az ábrából az is látható, hogy a referenciavevő itt új ponton üzemelt. Hasznos, ha több adott
pontot is bevonunk a mérésbe. Példánkban az 1. referenciapont koordinátáit két adott pontról számtani
közepeléssel vagy kiegyenlítéssel, tehát ellenőrzéssel tudjuk számítani. Példánkban egy olyan, úgynevezett
kötött hálózatot mutattunk be, amely két adott pontot tartalmaz. Ha egyetlen egy adott pontja sincs a hálózatnak,
szabad hálózatnak nevezzük.
Hálózatszerű elrendezésről beszélünk akkor, amikor az egyes periódusokban, több vevővel mért, a vevők
közötti vektorokat minden kombinációban tartalmazó geometriai alakzatok egy vagy több ponttal, az ún.
kapcsolópontokkal illeszkednek egymáshoz. Periódusonként tehát egy önálló vektorhálózatot hozunk létre, ezek
összekapcsolásából áll elő a teljes térbeli hálózat. Ilyenkor ellenőrzési lehetőséget jelent a különböző
periódusokban mért azonos vektorok összehasonlítása, vagy pedig ugyanazon pont két periódusban mért
koordinátáinak egybevetése, valamint a vektorsokszögek záróhibáinak kimutatása. A GPS rendszer sajátossága,
hogy a hálózat alakjára nem kell tekintettel lenni a tervezés során.

5-12. ábra. Példa: 5 új pont mérése hálózatszerű elrendezéssel két módon
Az 5.12. ábrán látható hálózat ugyanazon két adott pontból és öt új pontból áll, mint az előző ábrán, de a
hálózatot most hálózatszerű elrendezésben mért periódusokból hoztuk létre, ami a mellette lévő mérési ütemterv
alapján követhető. A felső táblázatból kiolvasható ütemezés szerint olyan mérési periódusokat alakítottunk ki,
amelyek kapcsolópontjain (3, 4 és A jelű pontok) két egymást követő periódusban kerül sor mérésre. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy az ilyen kapcsolóponton a vevő akár szünet nélkül észlelhetne két periódusnyi
időtartamot. Ez esetben azonban a pontraállás és az antennamagasság-mérés esetleges hibái nem fedhetők fel.
Ezért tanácsos a két periódus közötti szünetben új pontraállást végezni (ahogyan azt tették az OGPSH
mérésekor). Ellenőrzést jelent az 1-2 vektor kétszeri független mérése. Az alsó mérési ütemterv szerint két
periódus között nincsenek helyben maradó kapcsolópontok, hanem független periódusokból áll össze ugyanaz a
hálózat. Az ellenőrzés szempontjából előnyös, hogy két pont kivételével minden állásponton kétszer, egymástól
függetlenül kellett az antennát felállítani, de a megnövekedett szállítási költségek miatt ez a megoldás nem
feltétlenül gazdaságos.
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GPS sokszögelésről akkor beszélünk, ha két adott pont között úgy határozunk meg új pontokat (többnyire két
vevővel), hogy az egyes szomszédos periódusok között rendre az egyes sokszögpontok jelentik a
kapcsolópontot (5.13. ábra). Ha egy A adott pontról haladunk a B adott pont felé az 1, 2, 3, ... új pontokon
keresztül, akkor az első periódusban az A-1 vektort mérjük, az 1-es ponton lévő műszer marad, betölti a
kapcsolópont szerepét, az A ponton lévő műszer átmegy a 2-es pontra és indul a második periódus mérése, majd
folytatódik ugyanígy a 2-3, 3-4, ... vektorok mérése a B pontig.
Visszatéréses módszer
Alapjában véve egy vektor megismételt statikus méréséről van szó. Az azonos referenciaponthoz képest a
mérendő pontokat többször (több periódusban, több alkalommal) mérjük meg. Angol elnevezései: reoccupation
(újbóli felkeresés, ismételt pontraállás), intermittent static (megszakított statikus mérés), pseudokinematic
(mozgás közbeni többszöri mérés). A módszer értelmét az adja, hogy az ismételt mérés más műholdkonfiguráció mellett történik, s ezzel a helymeghatározás pontossága javítható; illetve gyengébb feltételek
mellett, a gyors statikus méréssel azonos pontosság érhető el. A feldolgozó szoftvernek támogatnia kell a
különböző időpontokban mért vektorok együttes kiegyenlítését. A gyakorlatban nem terjedt el, mivel kétszer
kell mérni a vektorokat.

3.3. 5.3.3 Kinematikus mérési módszerek
A fázismérésen alapuló kinematikus módszerek közös jellemzője, hogy a mérés kezdetén szükség van a
vivőhullám egész periódusai számának (a fázismérés alapegyenletében N-nel jelölt értéknek, az ún. ciklustöbbértelműségnek) a meghatározására, minden egyes vett műholdra. A mérés kezdő időpontjára vonatkozó N
értékek meghatározását inicializálásnak nevezzük. Ha a jelvétel az összes észlelhető műholdra folyamatos,
akkor a fázismérés a maradék távolság meghatározása mellett a kezdő időponttól indulva az egész periódusok
számlálását is jelenti. Ha egy GPS-hold mérési jeleinek vétele megszakad, akkor ciklusvesztésről vagy
ciklusugrásról beszélünk. Amennyiben a kapcsolat (a jelvétel) visszaáll, a kiesett periódusok száma
meghatározható számítási eljárással, amennyiben a többi (legalább négy) műhold észlelése folyamatos volt. Ha
a kinematikus mérés közben négy alá csökken az észlelt műholdak száma, akkor újra-inicializálásra van
szükség. Az inicializálás elvégzésére szolgáló gyakorlati eljárások közül kettőt emelünk ki.
Inicializálás statikus méréssel. Vagyis álló, mozdulatlan műszerrel határozzuk meg a mozgó vevő kiindulási
pontjának helyzetét. Ezt a kiindulási pontot inicializáló pontnak nevezzük. Az eljárás előnye, hogy a pontot a
referenciaponttól viszonylag távolabb (de lehetőleg 10 km-en belül) a bejárandó munkaterületen, ideális
környezetben helyezhetjük el, hátránya viszont, hogy a statikus mérés időveszteséget jelent, mert a
referenciaponttól való távolságtól és a vevőtől (egy- vagy kétfrekvenciás) függően 5-30 perces statikus mérés
szükséges.
Inicializálás mozgás közben. (On The Fly ambiguity resoluition, rövidítve: OTF). Az 1990-es évek közepe óta
léteznek olyan szoftverek, illetve műszerek, amelyek megoldják nemcsak az N értékek, hanem a
koordinátakülönbségek meghatározásának problémáját is a mozgó vevőnél menet közben ("repülés közben",
„röptében”). Az inicializálást tehát nem mérési eljárással, hanem matematikai modellel, szoftveres úton oldották
meg. Az OTF-inicializálás előnye nyilvánvaló: valóságos terepi körülmények között a tereptárgyak és
mesterséges objektumok kitakarása erősen korlátozza a kinematikus módszerek alkalmazását, nehezen találunk
olyan munkaterületet, ahol ne lenne szükség újrainicializálásra. Az OTF inicializálás „hatótávolsága” kezdetben
10 km volt, ami fokozatosan növekedett akár 50 km-ig. Kezdetben feltétel volt az is, hogy a folyamatos észlelés
időtartamának el kellett érnie egy minimális értéket, ez több perc volt, ami néhányszor tíz másodpercre
csökkent. Az OTF inicializálás az ún. RTK-műszerek sajátja, ez a lehetőség lényegesen kiterjeszti a GPS
geodéziai alkalmazási területeit és a hatékonyságot.
Félkinematikus (stop and go) módszer
Az álló vevőt felállítjuk a referenciaponton, a mozgó vevővel pedig elvégezzük az inicializálást az előzőekben
leírtak szerint, a műszer és a terep adta lehetőségeknek megfelelően, lehetőség szerint OTF módszerrel. A
mozgó vevővel ezután felkeressük a mérendő pontokat. Adatrögzítés természetesen a pontok közötti mozgás
közben is történik, de ezek a mérési adatok érdektelenek számunkra. Közeli pontok esetében elképzelhető az
antenna gyalogos, tartórúdon történő mozgatása, de gyakoribb a gépkocsin való szállítás. Utóbbi esetben meg
kell oldani az antennának a gépkocsira való gyors felhelyezését és leemelését úgy, hogy ne legyen közben
jelvesztés (például mágneszárral). A mérendő ponton legalább egy, (egyes műszereknél kettő) epocha mérésére
kerül sor a pontszám és az antennamagasság beadása után, ami csupán néhány másodpercet, esetleg egy percet
vesz igénybe, majd felkereshető a következő pont. A mérést követően tehát az útvonalnak csak azon pontjai
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kapnak koordinátát, ahol megálltunk és felállítottuk az antennát, pontosabban csak ezek a terepen is azonosított
és a mérésnél pontszámmal jelölt pontok helyzetére vagyunk kíváncsiak.

5-14. ábra. Félkinematikus mérés utófeldolgozással: saját bázis vagy permanens állomás
A módszer leggyakoribb elnevezése ezért Stop and go, magyar megfelelője: félkinematikus módszer. Az
antennát 1,7–2,0 m-es fix tartórúdra helyezzük (így az antennamagasság nem változik, beírása is szükségtelen az
első bevitelt követően). Lényeges a szelencés libella kiigazítása. A mérés vezérlését általában a tartórúdra
helyezett billentyűzeten/vezérlőn keresztül oldjuk meg. Az adatrögzítési időköz meghatározása a beállítható
értékek (1-60 sec) közül optimalizálási feladat. Rövid átállási idő esetén kisebb (3-6 sec) időköz beállítása
célszerű, hogy rövidebb ideig kelljen a felkeresendő pontokon tartózkodni. Hosszabb átállási idő esetén a
memóriahellyel takarékoskodhatunk, ha nagyobb időközt (10-15 sec) állítunk be. A tartórúd esetleges mozgása
a mérendő ponton (ha nem tudjuk kitámasztani a rudat), mint zaj, mint mérési hiba jelentkezik.
Az ellenőrzés érdekében a mozgó vevővel menet közben ismert pontokat is felkeresünk, vagy visszatérünk a
kezdőpontra, vagy a mérést ismert ponton fejezzük be.
A félkinematikus módszer a referenciaponthoz közeli, kisebb munkaterületen gazdaságosan használható
felmérési alappontok és kisalappontok meghatározására, egymáshoz közeli részletpontok bemérésére, nyílt terep
magassági felmérésére, keresztszelvény felvételre. A félkinematikus módszer előnye a gyorsaság, hátránya a
statikus módszerekhez képest, hogy a mérendő pontok között is folyamatos jelvétel szükséges. A félkinematikus
módszer pontossága: 1-2 cm + 1 ppm.
Folyamatos kinematikus módszer
A folyamatos kinematikus (continuous kinematic, true kinematic) módszer lényegét tekintve megegyezik az
előzőekben leírt félkinematikussal, de míg ott csak a mozgó vevő által bejárt útvonal mentén lévő, egyes
kiválasztott pontok koordinátái érdekeltek bennünket, addig itt maga az útvonal a fontos. Miután az
inicializálást követően a mozgó vevő útnak indul, előre beállítható időközönként (ált. 1, 2, 3, 5, 10
másodpercenként) automatikusan kerülnek rögzítésre a mozgás közbeni fázismérés eredményei.
A folyamatos kinematikus méréshez praktikusan valamilyen járműre van szükség, amelyen a mozgó antennát
biztonságosan el tudjuk helyezni. Burkolt utakon való közlekedéshez az antenna elhelyezhető tetőcsomagtartón,
vagy mágneszárral közvetlenül a jármű tetején. Az antennát egy gyalogos felmérő hátizsákján is lehet rögzíteni.
Az egyes pontokat nem pontszámmal, hanem a GPS időrendszerben megadott időponttal jellemezzük, ez
természetesen automatikusan megtörténik. Ha az útvonal bejárásakor mégiscsak szükség lenne egyes jellemző
pontok megkülönböztetésére, akkor azt külső jeladással (trigger) lehet megtenni. Maga a GPS vevő is adhat
időjelet (time marker) az adatrögzítés időpontjában s ezzel vezérelhet egy külső eszközt. (pl. hajó
vízmélységmérőt, légifényképező kamarát). Kinematikus méréseket csak igen kedvező észlelési ablakra
érdemes tervezni. A módszer pontossága: 1-2 cm + 1 ppm.

3.4. 5.3.4 Valós idejű módszerek
A valós idejű (real-time) relatív helymeghatározás szinte egyidős a GPS megjelenésével, mert mindig is igény
volt az abszolút helymeghatározás pontosságának javítására. A kezdetben megjelent eljárás neve differenciális
GPS, röviden DGPS (Differential GPS). Lényege az, hogy a referenciavevőt egy ismert helyzetű ponton
telepítik. A vevő meghatározza helyzetét (SPP) és a mért és a számított pszeudótávolságok különbségét, az ún.
differenciát valamilyen távközlési csatornán keresztül közli a mozgó vevővel. A mozgó vevő az általa mért
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kódtávolságot megjavítja a kapott korrekcióval és így számítja ki koordinátáit. Itt tehát azzal a feltételezéssel
élünk, hogy a hibaforrások illetve hibahatások nagy része (pályahiba, műhold órahiba, ionoszféra és troposzféra
hatása) a referenciavevőnél és a felhasználónál ugyanaz. A DGPS azt célozza, hogy növeljük meg az abszolút
helymeghatározás pontosságát, de ne nekünk kelljen a referenciavevőt telepíteni, üzemeltetni, hanem annak
adatait szolgáltatásként vegyük át. Minél több a felhasználó, annál inkább megéri egy ilyen DGPS korrekciós
jelszolgáltatásnak a fenntartása. A módszert kezdetben az óceánon, a parttól többszáz km-re mozgó hajók
pontosabb (néhány méteres) helyzet-meghatározására használták, amelyhez speciális, erre a célra szolgáló
rádióadót és GPS referenciaállomást telepítettek és a vételhez is DGPS típusú, a rádiójelek vételére is alkalmas
készülékre volt szükség. Ma a DGPS korrekciók vétele a legtöbb navigációs vevőbe beépített lehetőség. A
DGPS korrekciók formátumára szabványt dolgoztak ki az USA-ban amit folyamatosan fejlesztenek. Az
adatformátum a létrehozó bizottságtól kapta a nevét: RTCM format (RTCM: Radio Technical Commisssion for
Maritime Services). Mivel ma már nemcsak a GPS alaprendszert használhatjuk, DGPS helyett DGNSS
módszerről beszélünk. A DGNSS technológiánál a műholdas vagy a földi kiegészítő rendszer szolgáltatásaként
kódtávolság-korrekciókat veszünk igénybe valós időben. A mért hatótávolságokat ezzel megjavítva, az SPP
megoldásnál pontosabb koordinátákat kapunk. A műholdas kiegészítő rendszerek esetében a korrekciós
adatszolgáltatás geostacionárius műholdon át történik. A földi kiegészítő rendszerek esetében a kommunikációs
csatorna lehet: URH rádióadó, radióbacon (parti őrség rádiónavigációs adója), kereskedelmi rádióadó oldalsávja
(RDS), mobiltelefonos szolgáltatás (GSM). Magyarországon is volt többféle próbálkozás, jelenleg a permanens
állomások kódméréses korrekcióinak Internetes továbbítása látszik a leggyakorlatiasabb megoldásnak. A
kódméréses adatok a rover tárolt adataival relatív módban utólag is feldolgozhatók, ekkor utófeldolgozásos
DGNSS-ről beszélünk.
Az előzőekben vázolt, hagyományosnak nevezett DGPS módszer (ordinary DGPS) esetében feltételeztük, hogy
a referenciaponton számított korrekciók érvényesek minden felhasználónál. Ez nyilvánvalóan csak első
közelítésben igaz, mert a referenciavevőtől való távolság növekedésével a pontosság romlik. Ez a pontosságcsökkenés elkerülhető, ha egy referenciapontokból álló hálózatot telepítünk, amelynek révén a különböző
korrekciók modellezhetők és helytől függően számíthatók. Ehhez szükség van a hálózatban folyamatosan
működő monitorállomások mellett egy adatfeldolgozó főállomásra is. A referencia-pontok hálózata (GPS-array)
lényegében a NAVSTAR GPS vezérlő alrendszerét váltja fel. A vázolt koncepció a nagy területre kiterjesztett
DGPS, angol elnevezése: Wide Area Differential GPS (WADGPS). A korrekciós adatok továbbítása ilyen nagy
területre csak kommunikációs műholdakon keresztül valósítható meg gazdaságosan (hasonlóan televíziós
műsorokat sugárzó műholdakhoz), erre a célra geostacionárius pályán elhelyezkedő műholdakat használnak fel.
Két ilyen megvalósult műholdas kiegészítő rendszert érdemes megemlíteni: az USA-ban a WAAS (Wide Area
Augmentation System), Európában pedig az EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Syervice).
Az EGNOS korrekciós jelek vétele ingyenes szolgáltatás, amelyet az Európai Unió biztosít. Pontossága 3-5
méter. A legtöbb navigációs vevő már alkalmas ilyen jelek vételére. Hátránya, hogy az Egyenlítő felett
elhelyezkedő távközlési műhold jele a mi földrajzi szélességünkön alacsony magassági szög alatt vehető, ami
sokszor korlátozott.
A hagyományos RTK

5-15. ábra. Hagyományos RTK: ismert vagy ismeretlen ponton felállított referenciával
RTK (Real Time Kinematic) módszer alatt fázismérésen alapuló, valós idejű, autonóm módban működő, relatív
GNSS vevő-együttest értünk, amely cm-es pontosságú helymeghatározást és kitűzést tesz lehetővé. A Trimble
cég kezdetben, 1994-ben, az első RTK vevők kibocsátásakor GPS mérőállomásnak nevezte el a rendszert, de ma
inkább az RTK rövidítés terjedt el. Lényegében a geodéziai mérőállomások funkcióit lehet utánozni GPS-szel is:
az RTK rendszer birtokában a terepen lehetséges az adatfeldolgozás, ezzel lehetővé válik a cm-es pontosságú
kitűzési és a real-time felmérési feladatok megoldása, amire a hagyományos utófeldolgozásos GPS technika
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nem képes. Az RTK beépített eleme a menet közbeni (OTF) inicializálás. Lehetőségünk van mérés közben
figyelni a pontossági mérőszámokat, így rögtön eldönthetjük a kapott eredmény felhasználhatóságát. Lényegét
tekintve a mérési módszer félkinematikus (Stop and go) vagy folyamatos kinematikus lehet, de nem szükséges
ezen módszerek definiálása előre, mozgás közben bármelyik alkalmazható. Az RTK műszer-együttes részei:
Referenciaállomás (reference). Olyan kétcsatornás GPS vevő és antenna, amelyet ismert helyzetű ponton
állítanak fel. A referenciapont WGS84 vagy helyi rendszerű koordinátáinak az antennamagasságnak a bevitele
vezérlőegységen keresztül történik. A műszerhez egy saját rádió-adó tartozik, amelyik engedélyezett
frekvencián a mérési adatokat sugározza néhány kilométeres körzetben. A rádió a jelvételt meghiúsító terepi
vagy mesterséges akadályok esetén GSM telefonnal váltható ki.
Mozgó vevő (rover). Olyan kétcsatornás, rádió-vevővel kiegészített GPS műszer, amely a referencia-vevő
összes mérési adatát (kód- és fázisméréseit) veszi, továbbá beépített számítóegysége (RTK szoftver) révén az
adatfeldolgozást is azonnal elvégzi. A vevőt rendszerint hátizsákban helyezik el, az antenna-tartó rúdra pedig
olyan vezérlő egységet szerelnek, amelynek kijelzőjén a mozgó vevő aktuális pozíciója, illetve a kívánt kitűzési
adatok figyelemmel kísérhetők. Amennyiben transzformációs paramétereket is definiáltunk, a felmérés vagy
kitűzés helyi rendszerben is elvégezhető. Az RTK alappontmeghatározásra, részletmérésre, kitűzésre és
mozgásvizsgálatra alkalmazható.
Az RTK esetében az azonnali helymeghatározás és kitűzés lehetősége a fő előny, továbbá az, hogy mérés
közben ismerjük a kapott eredmény pontosságát, megbízhatóságát. A két vevő közötti adatkommunikáción túl a
gyors statikus és kinematikus módszereknél leírt feltételeket kell biztosítani, tehát: jó műhold-geometria,
legalább öt hold jelének folyamatos vétele.
A hálózatos RTK
A hálózatos RTK egy nagyobb földrajzi térségben összehangoltan működő permanens GNSS-állomásokat
jelent, amelyek adatait feldolgozó központ gyűjti és elemzi abból a célból, hogy a méréseket befolyásoló
tényezőket modellezze, és szolgáltatásai révén lehetővé tegye a térségben tevékenykedő felhasználók
igényeinek kielégítését a nagypontosságú, megbízható és hatékony valós idejű helymeghatározás érdekében. Ez
a meghatározás a következő feltételek teljesülését jelenti:
A bázisállomások és a központi szolgáltatások valóban folyamatosan működnek a hét minden napján, a nap 24
órájában. Az ún. rendelkezésre állás garantált szolgáltatás.
A bázisállomások biztonságos működését (az adatok jóságát, integritását) is garantálni kell. A mérési adatok
folyamatos ellenőrzésére, a szolgáltatott adatok helyességének felügyeletére eljárásokat kell működtetni.
Legalább egy feldolgozó központra feltétlenül szükség van, ahol megfelelő hardveres, szoftveres és
kommunikációs háttér és felügyelő személyzet biztosítja a működést.
A központnak valós idejű (azonnali) adatokat kell szolgáltatnia a felhasználók felé.

5-16. ábra. Hálózatos RTK mérés; referencia: virtuális (VRS)
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Magyarországon a GNSS Szolgáltató Központ a FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában, Pencen
működik. A hálózat-alapú működés azon tulajdonságát használják ki, hogy a referenciavevők ismert helyzetű
pontokon folyamatosan mérnek, így az állomások között értelmezett ciklus-többértelműség, a műhold
pályahibák, a légköri- és más hatások számíthatók, majd a hibahatásokból adódó korrekciók a felhasználók
számára valós időben továbbíthatók, az ehhez szükséges technikai feltételek adottak. A felhasználó
szempontjából megvalósítható az egy vevővel végzett, cm pontosságú GNSS mérés.
Az egybázisos megoldáshoz képest előnyös a felhasználó nagyobb biztonsága (egy állomás kiesése miatt nem
hiúsul meg a mérés), valamint, hogy nagyobb pontosság érhető el. Ugyanakkor az infrastruktúra minden
elemének: az egyes permanens állomásoknak, a központi szervernek és szoftvernek, valamint az adatátvitelnek
folyamatosan és hibátlanul kell működnie, aminek megvalósítása nem kis feladat. A felhasználó úgy érzékeli,
hogy egyetlen mozgó vevővel mér cm-es pontossággal, a háttérben azonban a teljes földi kiegészítő rendszer
üzemel. A gyakorlatban eddig három elgondolást (ún. koncepciót) valósítottak meg szoftveres úton, ezeket a
következőkben hálózatos RTK-technológiáknak tekintjük.
A VRS (Virtual Reference Station) koncepciót Lambert Wanninger dolgozta ki 1997-ben, s azt beépítették a
Trimble cég műszereibe. E koncepció szerint a mozgó vevőnek először el kell küldenie földrajzi helyének
közelítő koordinátáit a központba. A központ erre a helyre lokalizált mérési eredményeket vagy korrekciókat
generál, majd ezeket a virtuális adatokat továbbítja a mozgó vevőnek. A felhasználó számára a VRS olyan, mint
egy közelben lévő „igazi” referenciaállomás.
Az FKP rövidítése német eredetű (Flächen-Korrektur-Parameter), ugyanis a német geodéziai szolgálat ilyen
módon kezdeményezte az ottani SAPOS aktív hálózatban a korrekciók szabványosítását. Az elv szerint az
állomáshálózati kiegyenlítés alapján a központ külön-külön határoz meg korrekciós paramétereket minden egyes
permanens állomáshoz. A távolságfüggő korrekciók modellezésére permanens állomásonként meghatározott
felületet használnak. A gyakorlatban a legegyszerűbb lineáris modell (kiegyenlítő sík) is hatékonynak bizonyult.
A síkfelület dőlésének É-D-i és K-Ny irányú összetevője a két korrekciós paraméter.
A MAC-koncepció (Master Auxiliary Concept–MAC) célja az, hogy minden lényeges információt továbbítson
a mozgó vevőnek, de tömörített formában, elkülönítve a gyors és lassú változású korrekciókat. Csak az ún.
főállomás nyers mérési adatait továbbítják teljes terjedelemben, a többi állomás esetében csak a főállomás
adataihoz viszonyított különbségeket, ezáltal kisebb sávszélesség szükséges. A felhasználói oldalon az eredeti
nyers mérések tetszőleges módon feldolgozhatók.

5-17. ábra. Hálózatos RTK lefedettség 2009 decemberében

4. 5.4 A GPS mérések feldolgozásának folyamata
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A mérési módszerekhez hasonlóan a feldolgozási módszerek is alapvetően két csoportba sorolhatók: abszolút és
relatív módszerek. Az abszolút módszer célja egyetlen P pont XP, YP, ZP térbeli derékszögű koordinátáinak a
számítása (single point processing). Az eddigiekből tudjuk, hogy negyedik ismeretlenként a vevő órahibáját is
meg kell határozni, ezért legalább négy műhold pszeudótávolságára van szükség egy adott időpontban. A
számítás a már bemutatott módon, fokozatos közelítéssel történik, négynél több távolság esetén kiegyenlítéssel.
A relatív módszer elsődleges célja két pont (A és B) közötti koordináta-különbségek (ΔX, ΔY, ΔZ) számítása,
vagyis egy vektor meghatározása (baseline processing). Egyes szoftverekkel több, egyidejűleg, azonos
periódusban mért vektor együttes feldolgozása is lehetséges (multibaseline processing; all static combination).
A geodéziai pontosságú relatív mérések feldolgozásának fő lépéseit az 5.4. táblázatban tekintjük át.

5-4. A GPS-feldolgozás szakaszai. táblázat bemenő adatok

segédadatok

kimenő adatok

1.) Vektor-feldolgozás

R, ϕ (kódtávolság,
fázisérték)

fedélzeti
pályaadatok

ΔX, ΔY, ΔZ
(térbeli
koordinátakülönbségek)

2.) Térbeli koordináták
számítása

ΔX, ΔY, ΔZ

adott pontok
koordinátái

X, Y, Z (térbeli
koordináták:
ITRF05)

3.) Transzformáció

X, Y, Z

közös pontok
koordinátái

y, x, (H)
vízszintes
koordináták,
magasság

Mielőtt e három szakaszt tárgyalnánk, áttekintjük az ún. különbségképzés elvét, amely fontos szerepet játszik a
vektor-feldolgozásnál.
A különbségképzés elve
Ismételjük át a kódmérés és a fázismérés alapegyenletét, amelyek megadják a mérési eredmények és az
ismeretlenek (a számítandó paraméterek) közötti összefüggést!
A kódmérés alapegyenlete:

5.1. egyenlet
A fázismérés alapegyenlete:

5.2. egyenlet
E képletekben:
R a kódméréssel meghatározott pszeudótávolság
ρ valódi geometriai távolság (közvetve tartalmazza az X, Y, Z koordinátákat)
c a fénysebesség
λ , f az elektromágneses sugárzás hullámhossza, ill. frekvenciája
δ S, δ R a műhold, illetve a vevő órahibája
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δ a kölcsönös óraállás, emiatt Δρ értékkel javítani szükséges a mért távolságot.

5-18. ábra. Az egyszeres különbség szemléltetése
A kód pszeudótávolságok szórása több méter. A fázistávolságok nagy pontossággal, (a 20 cm-es hullámhossz
századrészének megfelelően) határozhatók meg, de nem ismerjük a mérés kezdetén az egész periódusok
(ciklusok) számát. Mindkét típusú mérést terheli a képletben nem szereplő, de figyelembe veendő ionoszférikus
és troposzférikus hatás (Δion., Δtrop.).
A GPS mérési eredmények relatív feldolgozásakor a legtöbb szoftver az ún. különbség-képzési eljárást
használja. A különbség-képzés célja egyes ismeretlenek kiküszöbölése. Az egyszeres különbség nem más, mint
az A és a B bázisvégpontokról a j műholdra mért távolságok különbsége.
Ha a kódmérés eredménye az A ponton az

pszeudótávolság, a B ponton pedig az

pszeudotávolság:

5.3. egyenlet

5.4. egyenlet
akkor képezzük a két mérési eredmény, jelen esetben a két pszeudotávolság különbségét (single difference=SD):

5.5. egyenlet
Látjuk a képletek alapján is, de a rajzi szemléltetésből is, hogy a műhold órahibája az egyszeres különbségben
már nem szerepel, azt kiküszöböltük mint ismeretlent.
A mérési eredmények és a valódi távolságok különbségére az A és B pont között vezessük be rendre a
következő jelöléseket:

5.6. egyenlet

5.7. egyenlet
Írjuk fel az egyszeres különbséget az A és B pontról a j műholdra mért pszeudótávolságokra:

5.8. egyenlet
továbbá a k műholdra mért távolságokra is:
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5.9. egyenlet
Az egyszeres különbségek különbsége a kettős különbség (double difference=DD); amelyből kiesik a vevők
órahibája:

5.10. egyenlet
vagy egyszerűbb jelöléssel:

5.11. egyenlet

5-19. ábra. A kétszeres különbség szemléltetése
A különbségképzéses eljárást a valóságban a fázismérésekre alkalmazzuk. A fázismérés egyenlete az A vevő és
a j műhold között:

5.12. egyenlet
a B ponton álló vevő és a j műhold között:

5.13. egyenlet
Az egyszeres különbség (SD):

5.14. egyenlet
A kettős különbség (DD) egy t időpontban (epochában):

5.15. egyenlet
A kettős különbség az A és B pontokról a j holdra mért fázismérési eredmények (távolságkülönbségek) és a k
holdra mért távolságkülönbségek különbsége. Ez a DD- érték nem tartalmazza a vevők és a műholdak órahibáit.
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Ha vesszük egy t1 epochában és egy t2 epochában mért kettős különbségek különbségét, akkor az ún. hármas
különbséghez jutunk (triple difference=TD, TRP). Folyamatos jelvétel esetén a mérés kezdetén még ismeretlen
NA és NB érték, illetve azok különbsége (NAB) az időben változatlan, tehát a t1 és t2 epocha közötti
úgynevezett hármas különbségből kiesik:

5.16. egyenlet
A kettős és hármas különbségek módszerét a GPS méréseket feldolgozó programok széles köre alkalmazza. Az
itt felírt egyenletek – amelyekben a valódi távolságban rejtve szerepel a ΔX, ΔY, ΔZ ismeretlen – közvetlen
számításra nem alkalmasak, azokat előbb linearizálni kell. A linearizált modell bonyolult felépítésű, a
kiegyenlítéssel történő számítás a mai számítógépekkel is érzékelhető ideig tart.
A vektor-feldolgozás folyamata
A következőkben a számításnál jelentkező néhány problémát, a számítás elvi menetét és a szoftverek általános
jellemzőit foglaljuk össze. A relatív fázismérések kiértékelésének egyik legfontosabb problémáját az egész
periódusok számának, az N értéknek, a ciklus-többértelműségnek (phase ambiquity) meghatározása jelenti.
Folyamatos jelvétel esetén a fázismérés eredménye a ΔR-rel, vagy Δϕ-vel jelzett résztávolság. Ha a jelvétel
megszakad, akkor az a mérés kezdetének megfelelő állapotot jelent és új N érték meghatározására van szükség.
Említettük, hogy egyetlen műhold és a vevő között a folyamatos jelvétel megszakadását ciklusvesztésnek
nevezzük (cycle slip). A hármas különbség a ciklusvesztésre nem érzékeny, de pontatlan megoldást ad, amit
előzetes értéknek tekintenek és a feldolgozást a kettős különbségképzéssel folytatják. Itt szükség van az N
értékének (illetve azok különbségének az NAB-nek) számítására, amely elvileg egész szám (integer) kellene,
hogy legyen, de a mérési hibák, a terjedési hibák, elsősorban az ionoszférikus hatás miatt az N értékére nem
egész számot, hanem valós, lebegőpontos számot kapunk. Ez az ún. float (FLT) megoldás. Az N értékének a
hozzájuk legközelebb eső egész számhoz való kerekítése révén kapjuk az ún. fix megoldást (FIX solution). Az
így becsült N értékek ismeretében történik a ΔX, ΔY, ΔZ számítása. Egyetlen vektor összetevőinek a számítása
a következő lépésekből áll, amit a szoftverek automatikusan, néhány másodperc alatt megoldanak:
• A végpontok abszolút koordinátáinak számítása kódmérésből
• Egyszeres és kettős különbségek képzése egy kiválasztott műholdhoz viszonyítva a fázismérésekből. A
különbségek korrelációjának meghatározása.
• A vektor-komponensek előzetes számítása a hármas különbségek felhasználásával.
• Kettős különbségképzési módszerrel a ciklus többértelműségek (N) meghatározása valós számként (float
megoldás).
• Az N értékek kerekítése (fix megoldás).
• A végeredmény (ΔX, ΔY, ΔZ) számítása kiegyenlítéssel.
• Az N értékek változtatásával (eggyel történő léptetésével) új megoldás számítása.
• Statisztikai próbák alapján a legvalószínűbb megoldás kiválasztása (search). A programok megadják a
végleges eredmény és a legközelebbi eredmény közötti arányszámot (ratio), amelynek valóban jó megoldás
esetén nagynak kell lennie.
Az előző lépések szerint a műszerhez tartozó szoftver rendszerint automatikusan szolgáltatja a vektorkompenseket és az azok megbízhatósági mérőszámait tartalmazó variancia-kovariancia mátrixot. A felhasználó
a bonyolult számítási folyamatba nem avatkozik be, de a végeredmény közlésekor módja van arra, hogy a
számítás kiinduló adatait és paramétereit módosítsa. A leggyakrabban módosítható paraméterek:
• a mérési periódus rövidítése, „ablakolása” (windowing);
• egyes műholdak mérési adatainak elhagyása;
• az L2 frekvencia elhagyása vagy az L1 és L2 lineáris kombinációjának képzése;
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• magassági szög változtatása;
• különböző ionoszféra és troposzféra modellek figyelembe vétele;
• integrálási időköz változtatása (növelése).
A mai vevőkkel egy vektor meghatározásában elérhető középhiba μ=±(5 mm +1 ppm). A szokásos értékeket
meghaladó középhiba esetén dönthetünk az esetleges újraszámításról, a számítás kiinduló paramétereinek
megváltoztatásáról.
3D térbeli koordináták számítása
A legegyszerűbb esetben, ha egyetlen pont koordinátáit ismerjük a WGS 84 (ITRF2005) koordinátarendszerben, akkor a vektor-feldolgozásból kapott ΔX, ΔY, ΔZ koordináta-különbségeket a megfelelő
sorrendben hozzáadjuk az ismert pont koordinátáihoz s ezzel megkapjuk az új pontok 3D koordinátáit.
Ügyeljünk arra, hogy ne kövessünk el hibát az adott pont koordinátáinak beírásakor, átvételekor, hiszen erre
nincs ellenőrzésünk! A 3D koordináták számítása mindig adott pontból indulhat csak, akkor is így járunk el, ha
a referenciapont nem azonos egy adott ponttal. Ilyenkor az adott pontok ismert koordinátáiból kiindulva először
a referenciapont koordinátáit számítjuk, majd ehhez képest a többi mért pont koordinátáit.
Mi a helyzet akkor, ha nem a WGS 84 (ITRF2005) rendszerben ismert a pont, hanem a helyi rendszerben, azaz
hazai viszonyok között a pont EOV koordinátái és Balti magassága adottak? Ilyenkor előbb meghatározzuk a
munkaterületre érvényes térbeli transzformáció paramétereit (lásd a következő alfejezetet), mégpedig oda-vissza
irányban (GPS-EOV, EOV-GPS). Ezután az adott pontot átszámítjuk az EOV rendszerből a GPS rendszerbe (az
EOV-GPS paraméterekkel) és ehhez kötjük a ΔX, ΔY, ΔZ vektor-összetevőket. Végül az új pontok GPS
rendszerű koordinátáit a GPS-EOV paraméterekkel számítjuk át.
Abban az esetben, ha külső ellenőrzésre törekedvén, több adott pontból határoznánk meg az új pontot,
egyszerűen kiközepeljük a különböző megoldásokból kapott koordinátákat (a térbeli poláris pontokat) és a
közepelt értékeket tekintjük végleges 3D koordinátáknak.
Abban az esetben, ha több adott pont van a hálózatban, vagy ha egy adott pont van, de több mérési periódusban,
több kapcsolóponttal tényleges 3D hálózatot alakítottunk ki, akkor térbeli hálózatkiegyenlítéssel végezzük a
számítást. A teljes hálózat kiegyenlítése előtt ajánlatos durva hiba szűrést végezni: vektorsokszög-zárásokat
(loop closure) számítani, az egyes mérési periódusokat vagy mérési napokat külön kiegyenlíteni, a nagy belső
középhibájú vektorokat kizárni a feldolgozásból. A kiegyenlítés bemenő adatai nemcsak az adott pontok 3D
koordinátái és a mért vektorok összetevői, hanem a vektor-összetevők kapcsolatát kifejező kovariancia mátrix
vagy súlykoefficiens mátrix is. Ezekből előbb meg kell határozni a 3×3-as súlymátrixot, s ezután következhet a
legkisebb négyzetek módszerének alkalmazása. Minden mért vektorhoz három javítási egyenlet tartozik,
amelyek hasonlóak a szintezési hálózat egyenleteihez. A kiegyenlítés történhet szabad vagy kötött hálózatként.
A szabad hálózatként történő első számítás függetleníti a mérést az adott pontok kerethibáitól. Lehetséges olyan
kiegyenlítés is, amelyben az adott pontok csak vízszintes értelemben vagy csak magassági értelemben kötöttek.
Ezt a lehetőséget akkor választjuk, ha az antennamagasság mérésében vagy az adott pont (vízszintes vagy
magassági) azonosításában nem vagyunk biztosak. A számítás végeredménye az új pontok kiegyenlített X, Y, Z
koordinátája és variancia-mátrixa, amelyből további pontossági mérőszámok származtathatók (hibaellipszoid
tengelyeinek méretei és irányai, ponthiba, közepes ponthiba, hálózati relatív hiba). Hasznos lehet a vektorösszetevők javításainak figyelése, sorba rendezése vagy a javítások hisztogramjának ábrázolása.
A 3D térbeli koordináták átszámítása 2D+1D rendszerekbe
Mivel egy adott országban a térképrendszer és a vízszintes vonatkoztatási rendszer általában nem a WGS84
ellipszoidhoz kötődik, szükség van a GPS mérés eredményeként kapott térbeli derékszögű koordináták
átszámítására a helyileg szokásos 2D+1D rendszerekbe, nálunk Magyarországon EOV-be és Balti magassági
rendszerbe. Az átszámítás leggyakoribb módszere a térbeli hasonlósági transzformáció, amelynek más
elnevezései: térbeli Helmert-transzformáció, Bursa-Wolf modell, hétparaméteres transzformáció.
Az átszámítás a mindkét rendszerben adott, ún. közös pontok alapján történik. A két rendszer között a három
koordináta-tengely mentén 3 eltolódást (transzláció), a tengelyek körüli 3 elfordulást (rotáció) és 1 méretarányváltozást (scale factor) tételezünk fel, ez összesen 7 darab transzformációs paraméter. Egy térbeli pontnak
három koordinátája van, tehát legalább három közös pontra van szükség, de inkább 4-5-6 közös pontra
törekszünk. A közös pontokat nálunk természetszerűleg az átlagosan 10 km-re elhelyezkedő OGPSH pontok
közül választjuk ki, ügyelve arra, hogy a munkaterületet közrefogják a pontok. Az is nagyon fontos, (bár ezt
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eddig hallgatólagosan feltételeztük), hogy a GPS feldolgozáskor az adott pontok OGPSH-rendszerű pontok
legyenek.
Térbeli transzformáció csak térbeli koordinátákkal megadott közös pontokkal hajtható végre: a GPS koordináták
ilyenek, de az EOV rendszerbeli síkkoordinátákat előbb földrajzi szélességgé és hosszúsággá kell átalakítani,
majd azzal a feltételezéssel, hogy a Balti magasság ellipszoidi magasságnak felel meg, térbeli derékszögű
koordinátákká.
Ezután számíthatók a transzformációs paraméterek kiegyenlítéssel. A közös pontok maradék ellentmondásaiból
következtetünk az illeszkedés jóságára az adott munkaterületen. A maradék ellentmondásokat topocentrikus
rendszerben (vízszintes és magassági értelmezésben) adjuk meg. Ezután átszámítjuk az új pontokat az EOV
rendszerébe. Fontos, hogy azonos munkaterületen mindig ugyanazokat a paramétereket használjuk.
Az előzőleg vázolt ún. lokális transzformáció helyett (amikor a transzformációs paramétereket magunk
számítjuk), választhatunk automatikus megoldást is. A FÖMI KGO honlapjáról ingyenesen letölthető az EHT
szoftver, amely oda-vissza irányban képes egy magyarországi pont átszámítására a két vonatkoztatási rendszer
között. A szoftver az ún. keresősugaras megoldást alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy minden egyes átszámítandó
ponthoz egy beállított (15 km-es) sugarú körön belül automatikusan kikeresi a transzformációs közös pontokat a
beépített adatbázisból (ezek az EHT esetében az OGPSH pontjai). Kiszámítja a transzformációs paramétereket,
átszámítja a szóbanforgó pontot és közli a maradék ellentmondásokat. Minden átszámítandó pontnál ez az
eljárás ismétlődik.
A feldolgozó szoftverek jellemzői
A mérnöki, geodéziai GPS-mérések feldolgozása rendszerint a műszerrel együtt szállított kereskedelmi
szoftverekkel történik. E szoftverek – ahogy a vevőműszerek is – sokfélék, mégis megadhatók általános
jellemzők és funkciók, amelyekkel egy korszerű feldolgozóprogramnak rendelkeznie kell. A következőkben
ezeket a szoftver-modulokat foglaljuk össze.

5-20. ábra. A műholdak láthatósága és sky-plot ábrája (Szfvár, 2009. jan. 20)
Mérés tervezés, előrejelzés (mission planning, survey design, prediction). Az előrejelző program-modul
indításához ismerni kell az érvényes durva pályaadatokat (ezeket az almanach-fájlból kapjuk) és az álláspont,
vagy munkaterület közelítő földrajzi koordinátáit. Rajzi vagy táblázatos formában a tervezett mérés napjának
egy kiválasztott napszakára vonatkozóan a következő megjelenítésekre van lehetőség:
• műholdak darabszáma;
• műholdak láthatósága (satellite visibility);
• DOP értékek;
• azimut-magassági szög kördiagram (sky plot);
• diagram az idő és a magassági szög (vagy azimut) függvényében.
Adatátvitel (data transfer, data export-import). A GPS mérések eredményei rendszerint binárisan, tömörített
formában különböző fájlokban képződnek a műszer tárolóegységében (mérési adatok, almanach pályaadatok,
ion. korrekciós modell). Ha a műszer memóriája megtelik, adatátvitel (downloading) szükséges egy számítógép
nagyobb tárolóegységébe. Mivel a különböző cégek vevőműszerei eltérő formában rögzítik a mérési adataikat,
1991 óta előtérbe került az ún. műszerfüggetlen adatformátum használata, ami lehetővé teszi különböző típusú

24
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

GNSS hálózatok, GNSS
technológiával végzett
alappontsűrítés
vevők méréseinek együttes kiértékelését (Receiver Independent Exchange Format=RINEX). Az adatátviteli
lehetőségek:
• mérések betöltése a GPS vevő tárolóegységéből a számítógép memóriájába;
• RINEX formátumú mérések betöltése, saját mérés konvertálása RINEX formátumba;
• archiv mérések betöltése és saját mérések archiválása;
• koordináták, pontjellemzők, pontkódok kivitele a számítógépből a tárolóegységbe,
• precíz pályaadatok betöltése.
Vektorfeldolgozás (data processing). A kód- és fázismérések feldolgozása a vektor-összetevők közlése céljából.
Ide tartozik:
• atmoszféra modellek figyelembevétele;
• számítási kiinduló adatok, paraméterek változtatásának biztosítása;
• különböző típusú mérések feldolgozása (statikus, kinematikus);
• maradék hibák (javítások) kimutatása, statisztikai elemzés;
• pontossági mérőszámok közlése;
• vektor-komponensek számítása, zárt idomok záróhibái.
Hálózatkiegyenlítés (network adjustment)
• szabad vagy kötött térbeli hálózat számítása;
• adott és új pontok megadása;
• vektorok logikai vagy fizikai törlése;
• pontossági mérőszámok közlése;
• hagyományos mérések és GPS mérések együttes számítása.
Egyéb szolgáltatások (utilities)
• vetületi átszámítások, transzformációk (datum, map);
• rajzi megjelenítés, háttértérkép;
• javítás, külső adatbevitel, archiválás;
• a szenzor és a vezérlőegység szoftverének felújítása (upgrade).

5. 5.5 A statikus mérésen alapuló alappontsűrítés
általános munkafolyamata
A pontsűrítés klasszikus munkaszakaszai (ezeket követjük e jegyzet 3. és 4. fejezetében) a következők: irodai
előkészítés→helyszíni
előkészítés→állandósítás→mérés→számítás→zárómunkák.
A
továbbiakban
feltételezzük, hogy az alappontsűrítést relatív statikus módszerrel, hálózat-szerű elrendezéssel, kettőnél több
vevővel végezzük, így mérési ütemtervet is készítünk. A statikus GPS-es pontmeghatározás következőkben
bemutatott idealizált menete az elérendő cél, a pontosság, a technológia, az alkalmazott vevő és szoftver
típusától függően a gyakorlatban módosulhat.
Az irodai előkészítés során beszerezzük a munkaterületre eső meglévő vízszintes és magassági alappontok
pontvázlatát és pontleírásait. A pontok helyének kiválasztásához jó segítséget nyújthatnak a topográfiai
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térképek. A GPS-szel mérendő pontok helyének kiválasztását mind az irodai tervezés, mind a terepbejárás során
a következő szempontok szerint célszerű végezni, amely egyben fontossági sorrend is:
• Jó kilátás legyen az égboltra. A zavarmentes kilátás 15-20 foknál nagyobb magassági szög fölött legyen
biztosított.
• A pont gépkocsival könnyen megközelíthető legyen. A pont gyors megközelíthetősége csökkenti a
periódusok közötti átállási időt, ezáltal növeli a gazdaságosságot. A későbbi felhasználhatóság szempontjából
is kedvező, ha a pont bármilyen időjárási körülmények között műúton elérhető. A pont közelében a parkolási
lehetőség lehetővé teszi a vevőberendezés (ellenőrző egység) gépkocsiban való elhelyezését, így a
gépkocsiból történő észlelést.
• A pontjel fennmaradása biztosított legyen. Különösen mozgásvizsgálati és országos alaphálózatok esetében
fontos, hogy a pontjel fizikailag hosszú időtávon létezzen. Az alappontsűrítés céljától függően ez a szempont
veszíthet jelentőségéből.
• A pont lehetőleg közterületen legyen. Ez a szempont is a pont elérhetőségét, a mérés elvégezhetőségét
szolgálja. A zárt területek, különleges rendeltetésű ingatlanok, az olyan területek, ahova a bejutás fizikailag
korlátozott, kerülendők.
• Alappontsűrítésnél a tájékozó irányok mérhetőségét, a felmérési cél elérését is biztosítani kell, be kell tartani
az előírt pontsűrűséget és az adott pontokhoz való csatlakozás követelményeit.
Érdemes ún. kitűzési vázlatot előkészíteni, amelyet a helyszíni bejárás után meghatározási tervvé alakítunk és a
mérési ütemterv részének tekintünk.
A terepi előkészítés során az előző pontban leírt szempontok alapján döntünk a pont végleges helyéről. Ha nem
meglévő, hanem újra állandósítandó pontról van szó, a kiválasztott ponthelyet fakaróval megjelöljük. A
kitűzésről a helyszínen kitűzési jegyzőkönyvet vezetünk – amely lehet egy kis füzet –, oldalanként a következő
adatokkal.
• Pontszám.
• Látható tájékozó irányok pontszáma.
• A zavarmentes kilátást esetleg akadályozó körülmények felsorolása vázlattal.
• Tartósan zavart kilátás (pl. erdő vagy beépített környezet esetén) hosszabbított antennatartó rúd, vagy
teleszkópos antennakiemelő szerkezet használata jöhet szóba. A szükséges kiemelés (antennamagasság)
becsült értékét beírjuk a jegyzőkönyvbe.

5-21. ábra. A kitakarási ábra méréséhez, szerkesztéséhez szükséges adatok
Kisebb zavaró tárgyak (például fák, épületek, táblák, tornyok, oszlopok...) esetén úgynevezett kitakarási ábrát
rajzolunk a kitűzési jegyzőkönyvbe (5.21. ábra). Az álláspontról nézve a kitakarást okozó felületet (az ábrán egy
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fát) téglalapként kezelve, tájolóval meghatározzuk e téglalap két szélének azimutját (A1, A2) és tetejének
magassági szögét (α1). A magassági szög meghatározható a zavaró tárgy és a feltételezett antennatető közötti
magasságkülönbség (Δh), valamint a kettő közti vízszintes távolság (t) mérésével vagy becslésével. Előre
elkészített nyomtatványon a zavaró tárgyak berajzolhatók. A kitakarási ábra adatai busszolás teodolittal vagy
tájékozás alapján teodolittal is meghatározhatók, fok élességgel leolvasva az irányértékeket és zenitszögeket.
Halszemobjektíves digitális fényképezőgéppel, zenitkameraként gyorsan elkészíthető a zavaró tárgyakat is
ábrázoló égbolt felvétele. (A Nyugat-magyarországi Egyetem Földmérési és Távérzékelési Tanszékén kutatási
munka keretében kalibrált zenitfelvételek készítésével is foglalkoznak).
Fel kell jegyezni a hullámterjedésre kedvezőtlen tényezőket, például a közelben lévő nagyteljesítményű
rádióadókat, magasfeszültségű vezetékeket, egy közeli kamionparkolót, vagy más, nagy felületű fémtárgyat,
amely hullám-visszaverődést (többutas terjedést) okozhat.
Hagyományos pontleírást, esetleg fotókat készítünk a helyszínről. A digitális képek jól használhatók a pont
megközelítéséhez, azonosításához. A pont megközelítésének megkönnyítése céljából az elérési útvonalat
tartalmazó térképvázlatot és esetleg szöveges leírást készítünk. Az elérési útvonal-vázlat megléte a későbbi
gyors pontfelkeresés érdekében fontos, ha nem a kitűző személy végzi az észlelést.
Az alappontok állandósítását a rendűségüknek és rendeltetésüknek megfelelően végezzük el. A
mozgásvizsgálati programoknál az állandósítást különleges igényességgel végezzük. Az esetleges pontvédő
betonoszlopokat úgy kell elhelyezni, hogy takarást ne okozzanak. Az állandósításról bővebben a 3. fejezetben
lesz szó. Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az OGPSH pontok fejelőkövét ki kell emelni, mert a GPS-mérést
az eredeti anyaponton kell végezni.
Az előkészítésnek a klasszikustól eltérő eleme a mérési ütemterv készítése. A mérési ütemterv olyan logisztikai
menetrend, amely azt tartalmazza, hogy ki (melyik észlelő, mely vevővel), mikor (melyik mérési periódusban),
hol (mely állásponton) végezzen GPS mérést. A mérési ütemterv célja a pontossági kívánalomnak megfelelő,
egyidejű mérések biztosítása a kampányban részt vevő személyek és eszközök optimális mozgatása és
munkaszervezése mellett.

5-22. ábra. Észlelési ablakok jelölése vonalkázással. Feltételek: műholdak száma>6; GDOP<6; minimális
periódusidő 20 perc; munkaidő 12-18 óra között
A mérési ütemterv elkészítését a feldolgozó szoftver tervező modulja segíti: először az ún. észlelési ablakokat
választjuk ki. Az észlelési ablak a konkrét naptári naphoz kötött azon időintervallumokat jelenti, amikor a
mérési feltételek megfelelők. A mérési feltételeket a mérés célja, módszere alapján határozzuk meg (5.22. ábra),
figyelemmel a vektor minkét végpontjának együttes kitakarására. Az észlelési ablakok kiválasztásakor
figyelembe vehető feltételek:
• Az észlelelésre tervezett műholdak minimális darabszáma. A gyors statikus méréseknél például 5-6 holdat
kívánunk észlelni. A NAVSTAR műholdas rendszer teljes kiépítése esetén ez általában teljesül, de a ’90-es
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évek elején például (vagy az amerikai rendszertől eltérő rendszereknél) naponta több időszakban csak 2-4
műhold volt észlelhető.
• Kedvező műholdgeometria. Megadjuk a DOP maximális értékét. Általában törekszünk a GDOP<4 helyzet
elérésére.
Az előző két feltételnek a kitakarás figyelembevételével is teljesülni kell. Teljesen kiépített műholdas rendszer
esetén rendszerint a takarás az oka, hogy a lehetséges, ideális számú vagy geometriájú holdat nem tudjuk
észlelni. A sky-plot ábrán ezért ábrázolni kell a terepen meghatározott kitakarást, amit a tervező szoftverek
mindegyike támogat. Az így elkészített kitakarási ábrán úgy kell az időintervallumot megállapítani, hogy a fenti
feltételek teljesüljenek. Ezzel nyilván csökken az észlelési ablakok időintervalluma.
Az észlelési ablak kiválasztását követően jön a tényleges mérési periódusok meghatározása, nyilvánvalóan az
észlelési ablakokon belül. Itt számos további szempontot kell figyelembe venni: a kívánt pontosságot, a
minimális, illetve az ajánlott periódusidőt, a bázis hosszát, a vevők számát és típusát, az útviszonyokat és
gépjárműveket, az átállási időszükségletet... Erre vonatkozóan tapasztalatokat kell szerezni, ajánlásokat a
szakirodalomban találunk. Az elkészült mérési ütemterv táblázatban, vevő-berendezésenként (személyenként)
tünteti fel, hogy az egyes rögzített időtartamú mérési periódusokban mely álláspontokon kell mérni. Kisebb
munkaterületen, kevés műszer esetén az előkészítés egyes lépései, vagy akár a mérési ütemterv elhagyhatók,
tervezés nélküli mérésre is sor kerülhet. Az észlelések egyidejűségéről azonban ilyenkor is gondoskodni kell,
akár előzetes megbeszélés alapján, akár rádiókapcsolat útján, folyamatos kapcsolattartással. Poláris
elrendezésnél a folyamatosan üzemelő referenciavevő biztosítja az egyidejű mérést valamennyi vevővel.

5-23. ábra. Halszemobjektíves felvétel és sky-plot ábra kitakarással (Székesfehérvár, Budai úti könyvtár előtt)
A geodéziai vevők alkalmasak az előre programozott mérés (pre-planned survey, timer mission) végrehajtására.
Az előre programozott műszer akár felügyelet nélkül, "alvó állapotból felébredve" is elvégzi a mérést, majd
annak végeztével kikapcsol – erre természetesen csak megfelelő áramellátás mellett, őrzött helyeken lévő
pontoknál van lehetőség.
A mérés gyakorlati végrehajtása
A tényleges mérés előtt nagy gondosságot és figyelmet kíván a műszerfelszerelés összeállítása és megfelelő
előkészítése. Az előkészítés részeként meghatározzuk a GPS-vevő mérési paramétereit (configuration set), és
azokat a műszer vezérlőegységében (controller) beállítjuk. A legfontosabb beállítandó mérési paraméterek a
következők:
• a mérés típusa: statikus vagy kinematikus. Jelen esetben statikus méréstípust kell beállítani;
• az adatrögzítési időköz: ennek minden egyes, a mérési kampányban részt vevő műszernél azonosnak kell
lennie. Az adatrögzítési időköz szokásos értéke gyors statikus méréseknél általában 10 vagy 15 másodperc,
több napos geodinamikai kampányokban inkább 30 másodperc;
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• a legkisebb magassági szög, ami alatt nem kívánunk adatokat rögzíteni: ez rendszerint 10º vagy 15º. A 10º-os
érték a gyors statikus méréseknél kedvezőbb, mert a 10º és 15º közötti műholdak mérése gyorsabban és
biztonságosabban kiértékelhetővé teszi a mérést;
• az antenna típusa és az antennamagasság meghatározásának módja;
• a pontszámozás típusa, növekménye;
• a pontjellemzők (attribútum-adatok) megadása, kiválasztásuk módja, stb.
A műszer biztonságos kezelésének, a mérés előírás szerinti végrehajtásának fontos feltétele a műszer kezelési
kézikönyvének gondos tanulmányozása. Lényeges feladat a kiegészítő műszerfelszerelés, így az optikai vetítő, a
libellák és más segédfelszerelések helyes összeállítása, igazítottságuk, illetve helyes beállításuk ellenőrzése. A
GPS-mérés során elkövethető egyik leggyakoribb hibát az okozza, hogy a segédfelszerelés (libella, optikai
vetítő) nem igazított.
Magának a mérésnek a végrehajtása – mivel a mérés folyamata automatikus – igen egyszerű. A
mérőfelszereléssel (feltöltött akkumulátorral) felkeressük a pontot. Hagyományos statikus mérés esetén,
tekintettel a mérési periódus kezdetének rögzített időpontjára, fontos, hogy időben érkezzünk. Felállítjuk az
antennát a ponton. A pontraálláshoz vagy műszerállványt használunk optikai vetítővel, vagy pillérállványt, vagy
pedig gyorsan felállítható kitámasztó állványt. A mozgásvizsgálati méréseknél indokolt a kényszerközpontos
antennaelhelyezés. A pontraállás hibái – a hagyományos mérésekhez hasonlóan – nem javíthatók.

5-24. Antennamagasság mérése (balra: Trimble tányérantenna széléhez illeszthető mérőpálcával, ferdén; jobbra:
Leica csúcsba illeszthető kampós szalaggal, függőlegesen)
A Leica antennáknál ezért a Wild-típusú műszertalpba akasztható kampós mérőszalagot használnak, amelyhez
egy – antennatípustól függő – magassági külpontosság (height reading offset) tartozik. A Trimble cég régebbi
tányérantennájának pereméhez több helyen egy mérőpálca illeszthető, amellyel ferde antennamagasság
olvasható le, ami az antennasugár ismeretében függőlegesre redukálható (5.24. ábra). A gyors statikus
méréseket megkönnyítő antennatartó rudak és kitámasztó szerkezetek elvileg egyszerűsítik az antennamagasság
meghatározását, mert csak a megfelelő antenna- és rúdtípust kell kiválasztani. Ez a kiválasztás azonban fokozott
figyelmet kíván. A pillérállványon vagy adapteren elhelyezett antenna magasságának meghatározása is nagy
gondosságot igényel.
Hosszú bázisok, nagy magasságkülönbségek esetén meteorológiai adatokat (légnyomás, hőmérséklet,
páratartalom) is mérünk meghatározott időközönként. Hosszabb periódus esetén mérés közben ajánlatos
ellenőrizni a tápellátás folyamatosságát. Hasznos, ha a mérést végző észlelők között rádiókapcsolat létesíthető.
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A számítás munkaszakasza. A GPS mérések feldolgozása lényegében három részre bontható: a
vektorszámításra, a hálózatkiegyenlítésre és a transzformációra. Ezeket a 4. fejezetben jellemeztük, most csak
néhány kiegészítést fűzünk hozzá.
A vektorfeldolgozásnál alapvető kérdés, milyen paraméterek garantálhatják egy-egy vektor “jóságát”?
Mindenekelőtt a fázis-többértelműség egész számként történő meghatározása (fix solution, ambiquity yes).
Mivel a felmérési hálózatoknál rendesen 10 km-nél rövidebb vektorokat mérünk, ez feltétele kell, hogy legyen a
vektor elfogadhatóságának. Ha nem teljesülne ez a feltétel, akkor még próbálkozhatunk a vektor
"megmentésével". A fix megoldást a feldolgozó programok statisztikai próbákhoz kötik, ahol a nullhipotézis
például az, hogy a kapott megoldás középhibája kisebb egy apriori értéknél, vagy a fix megoldás és a float
megoldás aránya jó. A másik paraméter, ami vizsgálható, az a vektor-összetevők középhibája (varianciája).
Tudnunk kell, hogy ez a mérési eredmények (kettős különbségek) szórásából számítható, ún. belső középhiba,
ami a külső körülmények (pl. ionoszféra) jelentős hatása miatt nem a valódi helyzetet tükrözi. Különösen a túl
rövid mérési idő esetén vezethet téves következtetésre, ha csak a középhibát vizsgáljuk. A variancia akkor is
nagy értékű lesz, ha zajosak voltak a mérési körülmények, pl. rezgett az antennatartó rúd (erős szélben vagy
antennakiemelő szerkezet alkalmazásakor). Harmadik vizsgálható paraméternek tekinthető még az első
„legjobb” megoldás és a második „legjobb” megoldás középhibái közötti arányszám (“ratio”). Ajánlatos, hogy
ez az arányszám viszonylag nagy legyen (3-nál nagyobb), de a konkrét érték a szoftvertől is függ.
A térbeli (ETRS89 koordináták számításánál akkor járunk el helyesen, ha térbeli hálózatkiegyenlítést végzünk.
Akkor is így járjunk el, ha több adott pont van, de akkor is, ha csak egy referencia van, viszont hálózat-szerű
volt a mérés lebonyolítása. A kiegyenlítés feltétele a durva hibák előzetes kiszűrése. Ebben a többször mért
vektorok összehasonlítása, a vektor-sokszög záróhibáknak a számítása, a többször mért, vagy a több adott
pontról mért új pontok előzetes koordinátáinak egybevetése segíthet. Tájékoztatásul az új pont ponthibájára
vonatkozó lehetséges hibahatár 26 mm, míg a közepes ponthibára 15 mm. Természetesen a térbeli hálózatnál is
alapkövetelmény, hogy megfelelő számú fölös mérés (vektor) legyen a hálózatban.
A GPS-szel mért EOV koordináták számítására leggyakrabban a hétparaméteres térbeli hasonlósági
transzformációt használjuk, vagy saját magunk által meghatározott lokális paraméterekkel, vagy az EHT
programmal. Nagytömegű pontsűrítésnél indokolt, hogy a munkaterületen található és GPS mérésre alkalmas
országos vízszintes alappontokat ne csak a GPS mérésbe, hanem a GPS-EOV transzformációba is bevonjuk.
Ezzel elérhető az adott területen a legjobb összhang a két vonatkoztatási rendszer között. Tájékoztatásul: a
munkaterületet körbevevő, minimálisan négy közös pontra a maradék ellentmondásokból számított vízszintes
értelmű középhiba legfeljebb 45 mm lehet.
A zárómunkák során többek között a mérés és számítás dokumentációját, az ún. munkarészeket állítjuk össze.
A GPS munkarészek többségére elektronikus formában van szükség, ugyanakkor a végeredményt, és az
elfogadási kritériummal szabályozott adatokat nyomtatott formában is megkívánjuk. A következő munkarészek
elkészítése kívánatos:
• Műszaki leírás. A feladat, az alkalmazott technológia rövid leírása, kitérve a mérés és feldolgozás
körülményeire.
• Vektorkiértékelés naplófájl. Tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a kiértékelt vektor kezdő- és
végpontjának azonosítója, a mérés kezdő és záró időpontja (vagy időtartama), a vektor-összetevők és
kovariancia elemek. Utalni kell a megoldás fix vagy float jellegére.
• Meghatározási vázlat. Méretarányos (vagy léptéket is tartalmazó) ábrán mutatja a felhasznált adott pontokat,
az új pontokat és a számított vektorokat. Poláris elrendezés esetén készíthető referenciapontonként különkülön is. Ha túlzsúfolt lenne az ábra, akkor a vázlat helyettesíthető a mérések időbeli lefolyását bemutató
grafikonnal (idődiagram, Gannt diagram). Hálózatkiegyenlítés esetén a meghatározási vázlat a kiegyenlítésbe
bevont összes vektort, valamint az adott és új pontokat tartalmazza.
• Térbeli kiegyenlítés jegyzőkönyve. Az adott pontok koordinátáit, az új pontok kiegyenlített koordinátáit,
középhibáit, a számításba bevont vektorokat tartalmazza.
• Transzformációs jegyzőkönyv. Tartalma: a közös pontok azonosítói, a transzformáció jellege és a maradék
ellentmondások (külön vízszintes és magassági értelemben).
• Transzformációs vázlat. A közös pontok elhelyezkedése méretarányos (vagy léptéket is tartalmazó) vázlaton,
lehetőleg a munkaterület körvonalával kiegészítve.
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• Koordináta-jegyzék (ETRS89). A felhasznált pontok, majd az új pontok számát, jellegét és ETRS89
koordinátáit tartalmazza számsorrendben, (X, Y, Z) vagy (φ, λ, h) formában.
• Koordináta-jegyzék (EOV/EOMA). A felhasznált pontok, majd az új pontok számát, jellegét EOV
koordinátáit (y, x) és Balti magasságát (M) tartalmazza számsorrendben.
• Ellenőrzési jegyzőkönyv. Tartalmazza az eredeti koordinátákat (vagy az azokból számított adatokat), a
vizsgálati adatokat, az eltéréseket és a hibahatárt.
• Nyers mérési adatok, RINEX formátumban.
A fölös számú adatok minden feldolgozási fázisban lehetőséget adnak az eredmények ellenőrzésére,
minősítésére. A legbiztosabb módja az ellenőrzésnek mégis az, ha külső úton, a GPS-től független módon
győződünk meg az eredmény pontosságáról. Ilyen külső ellenőrzés lehet az új pontokon végzett tájékozás, az új
pontok közötti távolság vagy magasságkülönbség földi úton történő megmérése, a pontok egy részének földi
módszerrel való meghatározása.
Végül megjegyezzük, hogy a GNSS vevők és GNSS infrastruktúra fejlődése következtében a statikus mérés
egyre inkább háttérbe szorul a geodéziai pontmeghatározások során, helyét a kinematikus és real-time
módszerek, köztük is elsősorban a hálózatos RTK veszik át.

6. 5.6 Összefoglalás
A GNSS hálózatok egyre fontosabb szerepet töltenek be a műholdas helymeghatározásban, ezért volt szükség
arra, hogy földrajzi kiterjedés szerint csoportosítva konkrét példákkal mutassuk be ezen hálózatokat. A GNSS
hálózatokat más néven GNSS infrastruktúrának is nevezik. Ezt követően tértünk rá a geodéziában használatos
műholdas technológiák csoportosítására, tárgyalására. Ismertettük a statikus módszereket és az utófeldolgozásos
kinematikus módszereket. A valós idejű módszerek közül geodéziai célra a hagyományos RTK-t és a hálózatos
RTK-t használjuk egyre gyakrabban. A GPS-korszak kezdetén, az 1990-es években a gyors statikus módszert
használták kiterjedten alappontsűrítésre; ennek munkaszakaszait, sajátosságait kiemelten mutattuk be.
Önellenőrző kérdések:
1. Mikor, miért jött létre az IGS?
2. Mikor, miért jött létre az EPN?
3. Mi az OGPSH rövid története, szerepe?
4. Mi a hazai aktív hálózat rövid története, szerepe?
5. Milyen szempontok szerint csoportosíthatók a műholdas helymeghatározási technológiák?
6. Hogyan csoportosíthatók a statikus technológiák?
7. Mi a virtuális Rinex és mi az előnye?
8. Hogyan csoportosíthatók a kinematikus technológiák?
9. Mit nevezünk inicializálásnak a GNSS-ben?
10.

Hogyan csoportosíthatók a valós idejű technológiák?

11.

Mi a különbség a DGPS és az RTK között?

12.

Mi a különbség a hagyományos RTK és a hálózatos RTK között?

13.

Milyen szakaszokra tagolható a GPS-mérések feldolgozásának folyamata?

14.

Mi az egyszeres, kétszeres és hármas különbség lényege?

15.

Mikor, miért, hogyan készítünk kitakarási ábrát?
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Mi a mérési ütemterv szerep a GNSS-ben, mikor készül?

17.

Mi a különbség észlelési ablak és mérési periódus között?

18.

Milyen konkrét teendők vannak a GNSS mérések gyakorlati végrehajtásakor?

19.

Sorolja fel a gyors statikus méréssel végzett alappontsűrítés munkaszakaszait, sajátosságait!
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