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7. fejezet - Aktív GNSS hálózatok és 
szolgáltatásaik 

1. 7.1 Bevezetés 

Az alaprendszer fenntartójától függetlenül működő követőhálózatok célja kezdetben (az 1990-es évek elején) a 

precíz pályameghatározás volt (ilyen volt az amerikai Nemzeti Geodéziai Szolgálat (NGS) CIGNET hálózata). 

A későbbiekben a földi kiegészítő rendszerek egyre bővülő világméretű szolgáltatásai beépültek a nagy 

nemzetközi szakmai szervezetek programjaiba, a kontinentális vagy nemzeti szintű szolgáltatások pedig a 

helymeghatározás és navigáció adott célnak megfelelő megvalósítását biztosítják. A deklarált célok lehetnek 

tudományos vagy gyakorlati jellegűek. 

A GNSS kiegészítő rendszert a GNSS infrastruktúrájának is nevezik. Olyan szolgáltatások tartoznak ide, 

amelyek az alaprendszer pontosságát, integritását, biztonságát, vagy gazdaságosságát növelik. Kezdetleges 

kiegészítő rendszernek tekinthető az olyan DGPS-állomás, amely csak kódtávolság-korrekciókat továbbít, 

méteres pontosságú helymeghatározást biztosítva. Jelenleg még elérendő cél egy olyan állomáshálózat, amely a 

vevő abszolút helymeghatározását cm-es pontossággal biztosítja (PPP RTK). 

A kiegészítő rendszerek alapeleme a permanens állomások alkotta ún. aktív hálózat. Az aktív hálózatok az 

alaprendszertől függetlenül szolgáltatnak további pontosság- vagy biztonságjavító információkat. A közvetítő 

csatornától (médiumtól) függően földi alapú és műholdas alapú GNSS kiegészítő rendszert különböztetünk meg. 

A földi kiegészítő rendszerek (GBAS: Ground Based Augmentation System) összetevői: az aktív hálózat, a 

permanens állomások adatait gyűjtő, feldolgozó és továbbító központ, valamint az adattovábbítás eszközei és 

alrendszerei. Az adattovábbítás a felhasználók felé ez esetben Interneten valósul meg. Három olyan – 

világméretű (IGS), európai (EPN) illetve magyar (GNSSnet.hu) –, kiegészítő rendszert mutatunk be, amelyek a 

gyakorlat szempontjából is különös jelentőséggel bírnak. 

A műholdas alapú kiegészítő rendszerek (SBAS: Satellite Based Augmentation System) összetevői az aktív 

hálózaton és a központon kívül az adattovábbítást végző geostacionárius mesterséges holdak és az adatinjektáló 

állomások. Ilyen rendszereket (EGNOS, OmniStar) a modul végén mutatunk be. 

2. 7.2 Az IGS és az ITRF 

2.1. 7.2.1 Az IGS célja és szervezete 

Az IGS a GNSS alaprendszerek fenntartóitól független, civil GNSS referenciaállomások, adatközpontok és 

analízis központok világméretű rendszere azzal a céllal, hogy a tudományos és mérnöki alkalmazási igényeket 

akár valós időben is kielégítse. Az IGS tehát egy aktív világhálózat, de ún. termékeinek többsége nem érhető el 

valós időben. Az IGS jelenleg több mint 75 ország több mint 200 intézményének önkéntes, civil, önigazgató 

szerveződése, amelynek szerepe a földtudományokban és a kapcsolódó alkalmazásokban sokkal jobban nőtt, 

mint azt kezdetben bármely optimista jóslat is jelezte. 

Az IGS tekinthető az első olyan GNSS kiegészítő rendszernek, amelyet világméretekben hoztak létre a GPS 

követőállomásoktól függetlenül. Az IGS létrehozásában kiemelkedő kezdeményező szerepe volt a magyar 

származású Ivan I. Mueller (Müller Iván) professzornak. Ebben az időben Müller Iván volt az IUGG elnöke. Az 

IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) és az IAG (International Association of Geodesy) 

1991. évi bécsi kongresszusán egy bizottságot hoztak létre a GPS technikán alapuló nemzetközi szolgálat 

felállítása céljából. A bizottság 1992 nyarán egy sikeres, International GPS Service for Geodynamics elnevezésű 

pilot-projektet szervezett meg, ennek nyomán fogadta el az IAG 1993 év végi közgyűlése az IGS létrehozásáról 

szóló előterjesztést. 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. Az IGS szorosan együttműködik az IUGG Nemzetközi Földforgás és Referenciarendszerek 
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Szolgálatával (International Earth Rotation and Reference Systems Service – IERS), amely szervezet az IUGG 

keretén belül, több más szolgálattal együtt fejti ki alaptevékenységét. 

A Nemzetközi GNSS Szolgálat kinyilvánított célja (stratégiai tervben is megfogalmazott küldetése) olyan 

minőségi, nagy pontosságú, mintegy szabványként használható GNSS adatok és termékek biztosítása, amelyek a 

földtudományi kutatást, a több tudományterületre kiterjedő (interdiszciplináris) alkalmazást és az oktatást 

támogatják. 

 
7-1. ábra. Az IGS világméretű állomáshálózata 2011-ben 

Az IGS 1993-ban a Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG) egy projektjeként, jött létre, amit a GPS-technika 

széleskörű terjedése és a nemzetközi geodéziai és geodinamikai tudományos közvélemény igénye motivált. Az 

adatok, termékek, éves jelentések és más dokumentumok, mint az IGS információs rendszer (IGS Information 

System – CBIS) részei az IGS központi iroda (CB: Central Bureau) internetes honlapján elérhetők 

(http://igscb.jpl.nasa.gov/). Az információs rendszert a NASA szponzorálja (National Aeronautic and Space 

Administration: NASA) és a NASA Kaliforniában üzemelő intézménye üzemelteti (Jet Propulsion Laboratory 

(JPL). 
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7-2. ábra. Az IGS szervezete, felépítése 

Az első, 1991. évi IGS-kampányban 30 állomás vett részt, jelenleg több, mint 300. A kezdetkor meghatározott 

precíz pályaadatok pontossága 50 cm volt, mára ez 5 cm-nél is jobb. A műholdak és a vevők órahibáit 

nanoszekumdum-nyi (vagy annál jobb) pontossággal határozzák meg. 

Az IGS referenciaállomások hálózata 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 számos operatív, 5 regionális és 3 globális adatközpont (Data Center) gyűjti és archiválja, az 

adatokat 8 analízis központ (Analysis Center) továbbá számos társult és regionális alközpont dolgozza fel és 

teszi közzé. A központi iroda (CB: Central Bureau) koordinál valamennyi tevékenységet és közzéteszi az IGS 

adatokat, mégpedig szabadon hozzáférhetően, ingyenesen. További, az IAG céljainak megfelelő feladatokat 

munkacsoportokban (WG: Working Groups) oldanak meg, továbbá fejlesztési, kísérleti projekteket (PP: Pilot 

Projects) és szolgáltatásokat (PS: Pilot Services) indítanak. Az alapelveket, a célokat a kormányzó testület 

(Governing Board) határozza meg. 

Minden IGS-állomás egy világtérképről elérhető internetes lappal rendelkezik, ahol napi frissítéssel elérhetők 

nemcsak az állomás azonosítási adatai, koordinátái, fényképei, hanem a működés paraméterei is (adatok késése, 

minősége). Az adatrögzítési időköz legfeljebb 30 másodperc. 

Az adatközpontok három típusát különböztetik meg. Az operatív adatközpontok (Operational Centers) állnak 

közvetlen kapcsolatban a referenciaállomásokkal. Feladatuk az állomások és nyers adataik minőségellenőrzése, 

ha szükséges az adatok konvertálása RINEX formátumba, archiválás és továbbítás. A regionális adatközpontok 

szabvány formátumú adatokat gyűjtenek az operatív központokból, közvetlen hozzáférést biztosítanak ezekhez a 

régió felhasználóinak és archiválják azokat. A globális adatközpontok állnak közvetlen kapcsolatban a 

felhasználókkal és a regionális központokból kapott adatokat archiválják, feldolgozzák (biztonsági másolatot 

készítve) és szolgáltatják. 

A mérési adatok (kód- és fázismérések, és meteorológiai adatok) többféle adatcsomagban érhetők el. A napi 

fájlok adatrögzítési időköze 30 másodperc és legalább egy évre visszamenőleg online letölthetők. Vannak 

egyórás csomagolású adatfájlok és közel valós idejű adatok is. Az adatformátum RINEX, de ún. Hatanaka-féle 

tömörített formában, amit letöltés után ki kell csomagolni. 

Regionális adatközpontok: 

1. National Geodetic Data Center, Geoscience Australia National Mapping Division (Formerly AUSLIG) 

2. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Germany 

3. National Geodetic Survey/National Oceanic and Atmospheric Administration, USA 

4. Hartebeesthoek Radio Astronomy Observatory, South Africa 

5. NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, USA 

6. Russian Data Analysis and Archive Center, Russia / Incorporated Research Institutions of Seismology, USA 

Globális adatközpontok: 

1. Crustal Dynamics Data Information System, NASA Goddard Space Flight Center, USA 

2. Institut Géographique National, France 

3. Scripps Orbit and Permanent Array Center, Scripps Institution of Oceanography, USA 

Analízis központok (Európában 3): 

1. Astronomical Institute University of Bern, Center for Orbit Determination in Europe, Switzerland 

2. European Space Agency/European Space Operations Center, Germany 

3. GeoForschungsZentrum Potsdam, Germany 
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4. NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, USA 

5. National Geodetic Survey, National Oceanic and Atmospheric Administration, USA 

6. Natural Resources Canada 

7. Scripps Orbit and Permanent Array Center, Scripps Institution of Oceanography, USA 

8. US Naval Observatory, USA 

A világhálózat koordinátora és a központi iroda helyszíne is a kaliforniai Pasadenaban van (NASA Jet 

Propulsion Laboratory, Institute of Technology). 

2.2. 7.2.2 Az IGS adatai és termékei 

IGS adatok alatt a nyers mérési adatokat (raw data) úgymint kód- és fázisadatokat valamint a hozzájuk szorosan 

kötődő adatokat (fedélzeti pálya, meteorológia) értik. A termékek a nyers adatokból számítás, elemzés útján 

előállított generált, „értéknövelt” adatok, például precíz pályaadatok. Az összes IGS adat és termék ingyenes, de 

alkalmazásuk minden felelőssége a felhasználót terheli. Az IGS termékei az összes analízis központ adatainak 

kombinált feldolgozásából származnak, ezért azok pontosabbak, megbízhatóbbak, mint az egyes analízis 

központok hasonló megoldásai. 

A pályaadatok olyan koordináta-jegyzékek, amelyek ITRF (IGS) rendszerben 15 percenként tartalmazzák az 

összes GNSS hold koordinátáit és óraadatát. Míg a fedélzeti pályaadatok (broadcast ephemerides) pontossága 

méteres nagyságrendű, az IGS-pályaadatoké lényegesen jobb. 

Az IGS fontosabb szolgáltatásai a következők: 

• Nagypontosságú (precíz) pályaadatok GPS holdakra 

• Nagypontosságú (precíz) pályaadatok Glonassz holdakra 

• Műhold óra adatok, a GPS-holdakra és IGS állomásokra 

• Földforgás paraméterek (Earth Rotation Parameters – ERP) 

• Az IGS állomások koordinátái 

• Globális ionoszféra információk (ionoszféra térképek, TEC) 

• Globális troposzféra információk (troposzférikusikus késés) 

• A követőállomások nyers mérési adatai. 

7-1. Az IGS pályaadatok típusai. táblázat - 
 

típus pontosság látencia (késés) frissítés 

ultra-rapid 

(előrejelzett) 
5 cm valós időben UTC időben naponta 

3, 9, 15, 21 órakor 

ultra-rapid 

(tényleges) 
3 cm 3-9 óra UTC időben naponta 

3, 9, 15, 21 órakor 

gyors (rapid) 2,5 cm 17-41 óra naponta, UTC 17 

órakor 

végleges (final) 2,5 cm 12-18 nap keddenként 

7-2. A műhold-órák és IGS állomás órák adattípusai. táblázat - 
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típus pontosság látencia (késés) frissítés 

ultra-rapid 

(előrejelzett) 
3 nanosec (± 1,5 

nanosec) 
valós időben UTC időben naponta 

3, 9, 15, 21 órakor 

ultra-rapid 

(tényleges) 
150 pikoces (± 50 

pikosec) 
3-9 óra UTC időben naponta 

3, 9, 15, 21 órakor 

gyors (rapid) 75 pikoces (± 25 

pikosec) 
17-41 óra naponta, UTC 17 

órakor 

végleges (final) 75 pikoces (± 20 

pikosec) 
12-18 nap keddenként 

7-3. Az IGS állomás-koordináták és sebességek jellemzői. táblázat - 
 

típus vízszintes 

középhiba 
magassági 

középhiba 
látencia (késés) frissítés 

végleges (final) 

koordináták 
3 mm 6 mm 11-17 nap keddenként 

végleges (final) 

sebességek 
2 mm/év 3 mm/év 11-17 nap keddenként 

Az IGS termékei a feldolgozottság fokát tekintve lehetnek: 

• napi (daily) vagy rész-napi (sub-daily) adatcsomagok; 

• heti megoldások (egy teljes hét adataiból) 

• kombinált heti állomás-koordináták (ezeket az analízis központ koordinátora szolgáltatja) 

• kumulatív kombinált heti állomás-koordináták és sebességek (ezeket a referenciarendszerért felelős 

koordinátor szolgáltatja) 

Az IGS adatok és termékek a következő tudományos célokat szolgálják: 

• A földi vonatkoztatási rendszer megvalósítása. 

• A Föld, mint szilárd test alakváltozásának monitoringja. 

• A hidroszféra (tengerszint-változás, jégtábla-mozgás) monitoringja. 

• A Föld-forgás monitoringja. 

• Ionoszféra-monitoring. 

• Nagypontosságú idő- és frekvencia szolgálat. 

Az IGS adatok és termékek gyakorlati célú felhasználási területei: 

• Nyers mérési adatok (kód- és fázisadatok) biztosítása a relatív helymeghatározáshoz. 

• Precíz pályaadatok biztosítása a speciális, nagypontosságú alkalmazásokhoz. 

• Az abszolút helymeghatározás pontosságának javítása (Precise Point Positioning). 
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• Regionális és lokális mozgásvizsgálatok támogatása referencia-adatokkal. 

2.3. 7.2.3 Az ITRF 

A földi térbeli vonatkoztatási rendszerek egyik jelenlegi példája a Nemzetközi Földi Vonatkoztatási Rendszer 

(International Terrestrial Reference System – ITRS). Az ITRS fenntartója a Nemzetközi Földforgás és 

Referenciarendszerek Szolgálat (International Earth Rotation and Reference Systems Service – IERS). 

Az IERS illetve IUGG 1991-ben definiálta a földtesthez kötött, a Földdel együttforgó jobbsodrású térbeli 

derékszögű koordináta-rendszer alapirányát (Z tengelyét) és alapsíkját (X-Z síkját). Az ITRS rendszert az IUGG 

illetve annak tagszervezete, a Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG) a következőképpen határozta meg: 

• középpontja a Föld tömegközéppontja (geocentrum); 

• Z tengelye a földi IERS Vonatkoztatási Pólus iránya (IRP: IERS Reference Pole); 

• X-Z síkja a földi IERS Vonatkoztatási Meridián (IRM: IERS Reference Meridian), 

• Y tengelye a +X és +Z tengellyel jobbsodrású rendszert alkot. 

Az ITRS rendszert az egész Föld felszínén elhelyezkedő pontok (obszervatóriumok, megfigyelő állomások) 

koordinátái valósítják meg, ezek alkotják a Nemzetközi Földi Vonatkoztatási Keretpontok (ITRF: International 

Terrestrial Reference Frame) hálózatát. 

 
7-3. ábra. Az első ITRS rendszer első megvalósításában (ITRF88) részt vevő 13 állomás 

 
7-4. ábra. Az ITRF2005 megvalósításában résztvevő IGS-állomások különböző műholdas technikák szerint (1: 

GPS/GNSS; 2: VLBI; 3: SLR; 4: LLR/Doris) 
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7-5. ábra. Az ITRF2005 megvalósításában résztvevő európai IGS-állomások 

Az ITRF-pontok alkotta hálózatot az IGS hálózat pontjaiból, szigorúbb feltételek mellett választják ki. A 

kiválasztást és menedzselést egy IGS-munkabizottság végzi (RFWG: IGS Reference Frame Working Group). A 

szigorúbb követelmények közül néhány: 

• Jelentős távolság a szomszédos referenciaponttól. 

• Hosszú ideje (de legalább 2 éve) jó színvonalon üzemelő állomás. 

• Nagy gyakorlattal bíró, szakmailag képzett személyzet. 

• Kapcsolat regionális vagy nemzeti hálózattal. 

• Kiváló minőségű adatok, többutas terjedés és ciklusvesztés esélye kicsi. 

• Az antenna helyének változatlannak kell lennie (az állandósítás ne változzon). Ha antennacserére kerülne sor, 

azt szigorú szabályok szerint (kalibrálással, ellenőrzéssel) kell végezni. 

• Más műholdas technikákhoz (SLR, VLBI, and DORIS) és klasszikus hálózatokhoz (gravimetriai, szintezési) 

való kapcsolat. (A GPS antenna és a másik alappont kapcsolatát mm-es pontossággal, évente kell 

meghatározni, a mérési adatokat publikussá kell tenni.) 

Az ITRF-pontok koordinátáinak meghatározásakor a napi és heti megoldásokból indulnak ki, de hosszabb 

időszak méréseit veszik figyelembe és általában évenként határoznak meg új állomás-koordinátákat. Ezeket a 

megoldásokat az ITRF rövidítést követő mérési (feldolgozási) évszám jelöli, ezért az általános jelölés ITRFyy. 

Az évszám megadásának jelentősége van, hiszen egy meghatározott időszak méréseit és az adott időszakban 

bevont állomásokat (pontokat) jelölnek ezzel, tehát egy másik kerethálózatot, lényegében egy másik földi 

vonatkoztatási rendszert. 

Az IERS 1988-ban hozta létre az első ITRS megvalósítást (ITRF88), amelyben mindössze 13 állomás vett részt. 

A jelenlegi ITRF megvalósulásokban már százas nagyságrendű állomás vesz részt. Az ITRS rendszer eddigi 

kerethálózatainak jelölése: ITRF88, ITRF89, ITRF90, ITRF91, ITRF92, ITRF93, ITRF94, ITRF96, ITRF97, 

ITRF2000, ITRF2005, ITRF2008. Az ITRF2005 leírását és az előző realizációkhoz való kapcsolatot biztosító 

paramétereket 2006 végén publikálták. 

Mint a 6. modulban utaltunk rá, Európában az ETRS89 legújabb egyezményes megvalósításának az EUREF 

TWG javaslata alapján a 2000. évi ETRF2000 jelölésű rendszert fogadták el. 
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2.4. 7.2.4 Példa IGS-alkalmazásra: a PPP 

A PPP rövidítése jelen esetben: Precise Point Positioning, azaz szabatos abszolút helymeghatározás. Ez azt 

jelenti, hogy ugyan egyetlen GNSS vevővel mérünk hosszabb ideig, utólag dolgozzuk fel a mérést (SPP: Single 

Point Positioning), de nem a fedélzeti pályaadatokat használjuk fel ehhez, hanem precíz pályaadatokat, továbbá 

utólag meghatározott óraparamétereket és légköri modelleket. Itt jön be az IGS szerepe, hiszen az IGS-termékek 

éppen ilyenek, ezek alkalmazásáról van szó az utófeldolgozás során. 

A PPP módszer egyre pontosabb alkalmazását (az aktív hálózat, mint alapfeltétel mellett) az tette lehetővé, hogy 

a felhasznált pálya-, óra- és légköri modellek az idők során egyre javultak. A precíz pályaadatok pontossága 

például kezdetben deciméteres (2-3 deciméter körüli) volt, mára ez 2 cm-re javult. Az órahibák 

meghatározásának pontossága a kezdeti több nanoszekundum értékről 0,1 nanoszekundumra javult. Az 1990-es 

évek végén kísérletek kimutatták, hogy vízszintes értelemben néhány cm-es (5 cm alatti) pontosság érhető el, 

magassági értelemben 10 cm körüli hosszú időtartamú statikus mérés feldolgozásával IGS termékekre alapozva. 

Kanadában, a Természeti Erőforrások Minisztériumán belül működő kanadai Geodéziai Szolgálat (Geodetic 

Survey Division Natural Resources Canada) szoftvert készített a PPP módszerhez (Canadian Spatial Reference 

System CSRS-PPP; www.geod.nrcan.gc.ca). A PPP szoftver ingyenesen telepíthető és online használható 

Interneten keresztül. A szoftver bemenő adatai a felhasználó műszerének nyers adatai (kétfrekvenciás kód- és 

fázismérések) RINEX formátumban. A szoftver az IGS napi termékeit használja referencia-adatként. Kimenő 

adat a felhasználó álláspontjának három koordinátája, műszerének órahibája, a ciklustöbbértelműség és a helyi 

troposzférikus késés. A feldolgozás történhet statikus módban (egyetlen pozíciót eredményezve) és kinematikus 

módban is (minden mérési időpontra külön pozíciót számolva). A PPP pozíció pontossága a mérés időtartamától 

függ. 10 cm alatti vízszintes középhiba eléréséhez legalább egyórás mérés szükséges. Egy tesztmérés során 186 

pont 24 órás mérését értékelték ki PPP módszerrel. A tapasztalat azt mutatta, hogy 4 cm–es középhiba 

eléréséhez legalább 2 óra időtartamú kétfrekvenciás mérésre volt szükség; 12 óra időtartamú mérésből 1 cm-es 

pontosságot értek el. 

 
7-6. ábra. A PPP-módszerrel meghatározott koordináták becsült pontossága a mérési időtartam függvényében, 

186 Rinex fájl feldolgozásából 

Az SZFV referenciaállomásnak a 2010. májusi terepgyakorlat idején letöltött méréseit (három napon át, napi 6 

órás periódusok) a kanadai PPP szoftverrel feldolgoztattuk. A becsült középhibák naponta közel azonosak 

voltak (vízszintes koordinátákban 5-10 mm, magasságnál 15-20 mm); miként a három mérésből külön-külön 

kiértékelt koordináták sem tértek el jobban egymástól 2 cm-nél nagyobb mértékben. A kapott koordináták 

azonban az ITRF2005 földi vonatkoztatási rendszerben vannak. Ha megnézzük, mennyire különböznek a kapott 

értékek az SZFV állomás ETRS89-ben ismert koordinátáitól, vízszintes értelemben közel 60 cm-es lineáris 

eltérés adódik ÉK-i irányban. Ez lényegében az ITRF2005 és az ETRS89 rendszer jelenlegi eltolódását mutatja. 
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7-7. ábra. A hosszúági koordináta változása és eltérése a végleges értéktől méterben a mérési időtartam 

függvényében. 

A PPP módszer érdekes alkalmazása volt az IGS állomások koordinátáinak változása a 2010. február 27-i, igen 

extrém, 8,8 magnitúdójú chilei földrengés következtében. Az epicentrum helye: ϕ=35.909S, λ=72.733W, a 

rengés kezdete UTC időben: 6 óra 34 perc 14 mp. Az epicentrumhoz legközelebb (100 km-re) a Concepcion 

(CONZ) nevű IGS-állomás volt, amelyen a rengés hatására jelvesztés következett be az 1 másodperces GPS 

adatfolyamban, de a 30 másodperces GPS-ben nem, és ugyancsak folyamatos volt a Glonassz jelvétel. Mivel 

Glonassz precíz pályaadatokat az IGS nem számol, azokat az ESA-tól vették át és PPP kinematikus módszerrel 

kimutatták, hogy az állomás nyugati irányban mintegy 3 méterrel, déli irányban 80 cm-rel elmozdult. A 

földrengés epicentrumától 360 km-re fekvő fővárosi, santiagói (SANT) IGS-állomás adataiban szünet 

következett, amikor a hullám elérte a helyszínt, de kinematikus PPP módban sikerült kiértékelni a 30 

másodperces méréseket, amelyek a lökéshullám hatását csak durva módon mutatják ugyan, de egy 50 cm-es 

amplitúdójú mozgás kimutatható. 

 
7-8. ábra. A CONZ állomás koordinátáinak változása nagyerejű földrengés hatására 
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7-9. ábra. A santiagoi IGS-állomás koordináta-változásai a földrengés következtében, 30 másodperces 

kinematikus PPP mérés-kiértékeléssel 

3. 7.3 Az európai aktív hálózat, az EPN 

Az európai kontinensre kiterjedő aktív GNSS hálózat az IGS mintájára épült ki. Az európai aktív hálózat 

kiemelt pontjai részei a világhálózatnak, adataikat az IGS analízis központok is feldolgozzák. Jelenleg az 

ETRS89 rendszer fenntartása is az aktív európai hálózatra hárul. 

Az európai kontinens aktív GNSS hálózata, az EPN (EUREF Permanent Network), magyarul EUREF 

Permanens Állomáshálózat. Az EPN létrehozását 1995-ben kezdeményezték, a hálózat-koordinátort (a központi 

iroda vezetőjét) 1995 októberében jelölték ki, a tényleges működés kezdete 1996. Az EPN gyakorlati irányítását 

a Belga Királyi Obszervatórium brüsszeli intézményében működő központi iroda (Central Bureau-CB) végzi, 

amely tevékenységéről honlapján beszámol, nyilvánosan közzéteszi adatait és termékeit (www.epncb.oma.be). 
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7-10. ábra. Az EPN állomásai 1999-ben 

 
7-11. ábra. Az EPN 146 állomása 2003 végén 
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7-12. ábra. Az EPN állomáshálózata 2010 végén 

Az EPN permanens állomások (TS: Tracking Stations) száma 1996-ban 30 volt, 2004 januárjában 146, amely 

szám 2010 végére több mint 240-re bővült. 2006-ban 29, GPS és Glonassz holdak vételére egyaránt alkalmas 

állomás volt az EPN hálózatban. 2010 végén az állomások közel 80%-a GPS/GLONASSZ állomás. 

A helyi adatközpontok (LDC: Local Data Centres) feladata a hozzájuk tartozó állomások adatainak gyűjtése (ez 

jelenleg óránkénti adatcsomagokat jelent), RINEX formátumba konvertálása és továbbítása egyrészt a 

bejelentkezett felhasználók felé, másrészt az analízis központok (LAC: Local Analysis Centres) 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. Magyarországról a FÖMI KGO 2001 óta egy ilyen analízis központ, 

amely 35 EPN állomás GNSS adatainak napi szintű feldolgozását végzi. A részhálózatokban a napi 24 órás 

mérésből napi koordinátákat számítanak az állomásoknak, majd azokból szabadhálózati kiegyenlítéssel heti 

megoldást állítanak elő. Ez az alhálózat SINEX (Software Independent Exchange Format) formátumú heti 

megoldása, amely állomás-adatokat, állomás-koordinátákat és kovarianciákat tartalmaz. A helyi analízis 

központok eredményeiket az EPN kombinációs központba (CC: Combination Centre) továbbítják, ahol azokból 

az egész EPN hálózatra vonatkozó együttes, hivatalos heti megoldás születik szintén SINEX formátumban. A 

levezetett koordináták pontossága vízszintes értelemben 1-3 mm, magassági értelemben 5-6 mm körüli érték. A 

kombinációs központ a német Szövetségi Térképészeti és Geodéziai szolgálat, a BKG frankfurti intézményében 

működik és információs honlapot tart fenn (www.bkg.bund.de). 

Az EPN adatok a követőállomások GPS és Glonassz holdakra vonatkozó nyers mérési adatai (kód- és 

fázisértékek) RINEX formátumban, a kapcsolódó adatokkal (pálya- és meteorológiai) együtt, utófeldolgozáshoz, 

egyórás csomagokban, 15 másodperces rögzítéssel. Valósidejű alkalmazásokhoz egy másodperces adatokat 

továbbítanak. 

Az EPN termékek a követőállomások koordinátái, sebességei (idősorai) és a zenitirányú troposzférikus késés. 

Mind az analízis központok heti megoldása, mind a kombinációs központ heti megoldása és további metaadatok 

az EPN központi iroda honlapjáról szabadon letölthetők. A kombinációs központ a hivatalos heti megoldást az 

IGS-nek is továbbítja, ahol azt integrálják a GNSS világhálózatba. Az adatközpontok és az analízis központok 

adatainak gyűjtésén, elemzésén kívül az EPN tevékenységének részét képezik további kutatási-fejlesztési 

projektek. Ilyen például az állomások koordináta idősorának analízise, amely témának magyar koordinátora van 

(Kenyeres, 2007). 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. Jelölésük: Xweekly, 

Yweekly, Zweekly . 
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• Olyan aktuális, havonta frissített koordináták és sebesség-értékek, amelyek az EPN idősor-analízis projekt 

eredményei. Jelölésük: XEPN, YEPN, ZEPN,  továbbá: VXEPN, VYEPN, VZEPN. Ezek a koordináták mentesek olyan durva 

hibáktól, ugrásoktól, amelyeket például helyi mozgások, vagy koordináta-rendszer váltások okoznak. Ez a 

megoldás az EPN saját ITRS realizációjának tekinthető (Bruyninx, Roosbeek, 2006). 

• Olyan koordináták és sebesség-értékek, amelyeket a Nemzetközi Földforgás és Referenciarendszerek 

Szolgálat (IERS) hivatalosan, világméretekben határoz meg, különböző műholdas technikákkal. Jelölésük: 

XIERS, YIERS, ZIERS, továbbá: VXIERS, VYIERS, VZIERS. 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 (ETRS89) 

fenntartását és továbbfejlesztését, a gyakorlati célokhoz a mérési adatok és korrekciók szolgáltatását. 

 
7-13. ábra. EPN adatközpontok (balra) és analízis központok (jobbra) 

 
7-14. ábra. Az EPN felépítése 
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7-15. Penc állomás koordináta-változásának idősora a heti megoldásokból 2002 és 2011 között. A műszercsere 

2003 tavaszán (az ábrán zöld vonallal jelezve), magassági értelemben 15 mm-es ugráshoz vezetett 

(www.gnssnet.hu). 

4. 7.4 A magyar aktív hálózat, a GNSSnet.hu 

Az ezredfordulótól kezdődően szinte minden fejlett gazdaságú országban elkezdték kialakítani a helyi (nemzeti) 

aktív GNSS hálózatokat és földi távközlési csatornákat, hogy széleskörűen és gazdaságosan kiszolgálják a 

növekvő számú GNNSS felhasználók igényeit. Hazánkban természetesen a magyar aktív hálózat bír 

jelentőséggel (neve jelenleg a honlap címével azonos: gnssnet.hu) ezt ismertetjük vázlatosan, amely elsősorban 

a valós idejű mérések hátterét, infrastruktúráját jelenti. 

 
7-16. ábra. A magyar aktív hálózat első honlapja 2004-ben, az eredetileg tervezett 12 állomással és 50 km-es 

körzetükkel 

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 
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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. 

2000-ben a BME egy pályázat keretében saját permanens állomást indított Budapesten. Az első vidéki 

állomásokat Orosházán (2001-ben) és Nyírbátorban (2002-ben) a körzeti földhivatalok tetején építették ki. Így 

2002-ben 4 állomás volt része a hálózatnak, míg 2004-ben 7. Az ország teljes lefedettsége az eredeti tervekhez 

képest lényegesen sűrűbb hálózattal végül is 2007-2008-ban valósult meg. 2007-ben elkezdődött az adatcsere a 

szomszédos országokkal is (először szlovák és osztrák partnerintézményekkel) végül 2010 májusában, a 

munkácsi állomás belépésével vált teljeskörűvé a magyar aktív hálózat. 

 
7-17. ábra. A hazai aktív hálózat 2006 elején 

Az aktív hálózat végleges kialakítását a pénzügyi lehetőségeken kívül befolyásolta/befolyásolja az időközben 

született EUPOS koncepció, az új mérési és kommunikációs technológiák belépése valamint magánfenntartású 

(nem a földügyi szolgálat kezelésében lévő) állomások bekapcsolása. 2005 nyarán Budapest környékén egy 7 

állomást magába foglaló mintahálózatot hoztak létre, mint egy minta-hálózatot. Ennek tapasztalatait is 

felhasználták a további bővítésnél. 

 
7-18. ábra. A 2007. március 1-jén megújult honlap az akkori állomáshálózat térképével 

A referenciaállomások szoftverei végzik a nyers mérési adatok előzetes ellenőrzését, az utólagos feldolgozáshoz 

szükséges RINEX-adatok előállítását. Kezdetben, az infrastruktúra ún. második fejlettségi szintjén, beállítástól 

függően 1 órás, 6 órás vagy 24 órás adatcsomagokban küldték el az egyes állomások szoftverei a nyers adatokat 

a penci központba. Ez tehát csak az utófeldolgozást segítette a felhasználói oldalon. A régebbi GPS vevők 
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mellett számítógépre telepített referenciaállomás-szoftver futott, a modernebb vevőknél minden funkciót a GPS 

vevőben található integrált számítógép old meg. 

 
7-19. ábra. A hazai GNSS-felhasználókat kiszolgáló aktív hálózat 2011 elején, az egybázisos RTK 30 km-es 

körzetét jelző körökkel 

A penci központban 2004 tavaszán állították üzembe az első internetes szervert, amely DGPS és RTK adatok 

elérését tette lehetővé. Akkor fejlesztették ki az RTCM adatok továbbítására szolgáló internetes protokollt 

(szabványt), amelynek rövidítése NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol). Azóta a 

referenciaállomások TCP/IP porton keresztül másodpercenként küldik a nyers adatokat a központnak. A 

szerverek száma, a központban alkalmazott feldolgozó szoftverek típusa és szolgáltatása sokat változott a 

kezdeti kiépítés óta, éppen a központi szoftverfejlesztés jelenti az infrastruktúra minőségi színvonalának 

emelését, a termelékenyebb technológiák kialakításának egyik lehetőségét. 

Lényeges előrelépés történt 2007 márciusában, amikor is a német Geo++ cég GNSMART szoftverét kezdték 

üzemszerűen alkalmazni; ezzel állítják elő a valós idejű DGPS és RTK korrekciókat illetve fázismérési adatokat, 

valamint az utólagos feldolgozásra használható nyers adatokat. Azóta él az ún. virtuális RINEX szolgáltatás, 

amelyet a GNWEB nevű web-szerveren keresztül igényelhetnek a felhasználók. 

 
7-20. ábra. A hálózatos RTK lefedettség 2011 elején 
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2011 elején összesen 54 állomása volt a hálózatnak, ebből 20 külföldi. A hazai 34 referenciaállomások 

egyedileg kalibrált antennával rendelkeztek, és nemcsak a GPS holdak, hanem a Glonassz holdak jeleit is vették. 

Két ún. monitorállomás (Budapesten, a Bosnyák téren és Nyírbátorban) a rendszer tesztelése, ellenőrzése 

céljából üzemelt. A referenciaállomások másodpercenkénti adatai 30 állomás esetében bérelt vonalon, a 

kormányzati gerinchálózaton keresztül jutottak a központba, a többi más szervezeti keretben (HIIF, ADSL). 10 

szervergép fogadja, tárolja és számítja az adatokat. 

A GNSS Központ szolgáltatásait többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. Az egyik elkülönítés szerint 

utófeldolgozásra szolgának az adatok (ezt a http://84.206.45.44/gnweb_index.html című szerver végzi); illetve 

valós idejű adatfeldolgozásra (ezt a 84.206.45.44:2101 ip című szerver végzi). Másik csoportosítási lehetőség, 

hogy a real-time adatok DGNSS vagy RTK típusú pontmeghatározást szolgálnak. A valós idejű adatok további 

csoportosítási szempontja az lehet, hogy hálózatos RTK-ról, vagy egybázisos RTK-ról van-e szó. Utóbbi 

esetben egy konkrét referenciaállomás nyers mérési adatait kapja meg a felhasználó. Bármely típusú RTK 

adatról van szó, a felhasználónak minden ilyen esetben be kell küldenie a közelítő koordinátáit, majd pedig a 

központ választja ki a hozzá legközelebb eső állomást. Ezt másképpen automatikus állomásválasztásnak 

nevezik. A hálózatos RTK mindhárom megismert koncepcióját (VRS, FKP, MAC) támogatja a központi 

szoftver. Az adatok formátumát is kiválaszthatja a felhasználó (RTCM 2 vagy RTCM3), mivel régebbi típusú 

vevők szoftverei csak a régebbi formátumot ismerik. VRS esetében a Trimble típusú vevők saját, CMR 

rövidítésű RTK formátumát is támogatják (CMR: Compact Measurement Record). Ugyancsak a régebbi vevők 

adottságaihoz alkalmazkodik az a választási lehetőség, hogy nem 4km-re, hanem 2 km-re tolják el a 

referenciapontot (VRS-PRS), mert egyes régebbi vevők csak 3 km-nél rövidebb RTK-vektorok feldolgozására 

képesek. 2010 májusa óta a központ a legjobb illeszkedést biztosító GPS-EOV transzformációt is megoldja, ez 

az RTCM alapú VITEL, amelyet a 4. modulban ismertettünk. 

Összefoglalásul három elsődleges szempont szerint csoportosítjuk a központ szolgáltatásait. 

A GNSS Szolgáltató Központ egybázisos RTK szolgáltatásai 2010-ben: 

• DGPS korrekciók, RTCM 2.1 formátumban, automatikus állomásválasztással 

• DGPS korrekciók, RTCM 2.1 formátumban, Monor állomásról 

• RTK adatok csak GPS műholdakra, RTCM 2.3, RTCM 3.0 és Trimble CMR formátumban, automatikus 

állomásválasztással 

• RTK adatok GPS és GLONASS műholdakra, RTCM 2.3 és RTCM 3.0 formátumban, automatikus 

állomásválasztással 

A GNSS Szolgáltató Központ hálózatos RTK szolgáltatásai 2010-ben: 

• VRS adatok csak GPS műholdakra, RTCM 2.3, RTCM 3.1 és Trimble CMR formátumban, a felhasználó 

pozíciójára lokalizálva 

• VRS adatok GPS és GLONASS műholdakra, RTCM 2.3 és RTCM 3.1 formátumban, a felhasználó 

pozíciójára lokalizálva 

• FKP adatok GPS és GLONASS műholdakra, RTCM 2.3 formátumban, automatikus állomásválasztással és 

korrekciófelületi paraméterekkel 

• MAC adatok csak GPS műholdakra, RTCM 3.1 formátumban, automatikus fő- és segédállomás választással 

• MAC adatok GPS+Glonass műholdakra, RTCM 3.1 formátumban, automatikus fő- és segédállomás 

választással 

• RTK adatok + RTCM alapú VITEL adatok GPS és GLONASS műholdakra, RTCM 3.0 formátumban, 

automatikus állomásválasztással 

• VRS adatok + RTCM alapú VITEL adatok GPS és GLONASS műholdakra, RTCM 3.1 formátumban, a 

felhasználó pozíciójára lokalizálva 

A GNSS Szolgáltató Központ szolgáltatásai utófeldolgozáshoz 2010-ben: 
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• RINEX fájlok (GPS és GLONASS nyers mérési adatok a referencia állomásokról, tetszőleges időtartamra és 

rögzítési időközre) 

• Virtuális RINEX fájlok (GPS és GLONASS nyers mérési adatok a felhasználó által megadott pozícióra, 

tetszőleges időtartamra és rögzítési időközre) 

A felhasználó az aktív hálózat pillanatnyi állapotáról az ún. monitor szolgáltatáson keresztül tájékozódhat, amit 

Interneten keresztül, valós időben, nemcsak asztali gépen, hanem mobiltelefonon vagy tenyérgépen is elérhet. A 

közlekedési lámpák piros, sárga, zöld fényéhez hasonlóan egy pillantással is kapunk képet a rendszerről. 

Részletesebben a következő információkat kaphatjuk meg: 

• a hálózatban jelenleg üzemelő állomások darabszáma (az összeshez képest) 

• a pillanatnyilag észlelt GPS és Glonassz holdak száma (a lehetséges darab számhoz viszonyítva) 

• az egyes állomások hány GPS és GLO holdat észlelnek, mióta folyamatos a működésük 

• az adatlista választék és az adattípusok (streamek) felsorolása 

• az ionoszférikus rendellenesség mérőszáma és térképe külön a keleti és nyugat országrészben (0,05 m alatti 

érték megfelelő) 

• égkép (skyplot) ábra. 

 
7-21. ábra. Az aktív hálózat pillanatnyi állapotát tükröző monitorkép két időpontból (2009. november és 2011. 

január) 
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7-22. ábra. Valós idejű szolgáltatások forrástáblája, más néven adat-típusai (stream). 2009-ben 15 fajta, 2010-

ben 19 féle lehetőség volt. 

Amikor egy regisztrált felhasználó bejelentkezik és a forrástáblából valamilyen valós idejű szolgáltatást választ, 

akkor a szerver rögzíti a felhasználó alábbi adatait: 

• Felhasználói név 

• Belépéskor használt adatfajta (mountpoint) 

• Belépés és kilépés időpontja (dátum, ó-p-mp) 

• A hálózatban töltött idő adatforgalma byte-ban 

• Első beküldött pozíció (földrajzi szélesség, hosszúság) 

• A ciklustöbbértelműség (első) sikeres feloldására fordított időtartam 

A fenti adatok alapján további információk, statisztikák készíthetők például az éves (vagy havi) belépések 

számáról, helyéről, az adatfajták arányáról, a sikeres inicializálások átlagos időtartamáról. 
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7-23. ábra. Az inicializálási időtartamok hisztogramja 2009-ben 

A tárolt adatok alapján a regisztrált felhasználók lekérdezhetik az előző havi szolgáltatások típusát, árát, az RTK 

belépéseiket pedig Google Föld térképen megjeleníthetik. 

 
7-24. ábra. Hálózatos RTK használat utólagos térképi lekérdezése 

Külön kérésre (előfizetés alapján) egy több vevővel rendelkező felhasználó (cég) az összes vevőjének 

pillanatnyi földrajzi helyzetét, az egyes vevők bejelentkezési időpontját, a kért adattípust, az éppen észlelt 

holdak azonosítóját is megismerheti. Utólag pedig lekérdezheti a helyzeti adatokat térképen, egy adott időszakra 

vonatkozóan is. Ez a GNSS-vevők alkotta flotta lekérdezése, a flottaszolgáltatás. 
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7-25. ábra. Utólagos flottakövetés: egy regisztrált cég összes műszerének megjelenítése adott intervallumban 

5. 7.5 További, műholdas alapú kiegészítő GNSS 
rendszerek 

A GNSS műholdas kiegészítő rendszerek (SBAS: Satellite Based Augmentation System) közös jellemzője, hogy 

geostacionárius pályán lévő műholdak továbbítják a referencia-adatokat illetve távolság-korrekciókat. A 

korrekciók meghatározásához és modellezéséhez természetesen egy önálló permanens állomáshálózatra, 

feldolgozó központra, adatfeljuttató állomásokra (földi antennára) és távközlési műholdakra van szükség. A 

SBAS rendszerek a gyakorlatban valósítják meg az 1990-es évek elején kidolgozott Wide Area DGPS 

koncepciót. E szerint nagy (kontinentális) területre kiterjedően lehet modellezni a pályaadatokat, a műhold 

órahibákat és az ionoszférikus hatást valamint ezek időbeli változását. A modell-paraméterek ismeretében a 

földrajzi helytől függő korrekciók számíthatók. Egy-egy geoszinkron hold vételi körzete csak meghatározott 

területre terjed ki (alacsony magassági szög alatt a vétel korlátozott), így regionális kiegészítő rendszerek jöttek 

létre. Négy közösségi tulajdonú, civil felügyeletű, ingyen használható regionális méretű SBAS rendszer létezik 

jelenleg: 

• WAAS (Wide Area Augmentation System) – Amerikában 

• EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) – Európában 

• MSAS (Multifunctional Satellite-Based Augmentation System) – Japánban 

• GAGAN (GPS and Geo Augmented Navigation System) – Indiában. 

7-4. Közösségi fenntartású SBAS rendszerek jellemzői. táblázat - 
 

SBAS rendszer: WAAS EGNOS MSAS GAGAN 

Geostacionárius 

műholdak száma 
4 3 2 3 
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GEO műholdak 

földrajzi hosszúsága 
NY53°, 

NY98°, 

NY120°, 

NY178° 

NY15°, 

K64°, K21° 
K140°, 

K145° 
K34°, K83°, 

K132° 

Pálya féltengely hossza 

[km] 
42 164 42 164 42 164 42 164 

5.1. 7.5.1 Az EGNOS 

Számunkra az európai EGNOS SBAS rendszer bír jelentőséggel, létrehozásának célját a következőkben 

határozták meg: 

• Javítani a pontosságot a kódtávolság-korrekciók továbbításával, hogy vízszintesen 1-2 méteres, magasságilag 

pedig 2-4 m-es középhiba legyen elérhető. 

• Javítani az integritást és biztonságot azáltal, hogy a GPS vagy EGNOS rendszer meghibásodása esetén 6 

másodpercen belül riasztás történik. 

• Javítani a rendelkezésre állást azáltal, hogy 3 geostacionárius pályán lévő műhold GPS-jeleket is sugároz. 

 
7-26. ábra. Az EGNOS 3 geostacionárius holdja és besugárzási területe 

Az EGNOS rendszer földi követőállomás hálózata 34 állomást foglal magába (RIMS: Ranging and Integrity 

Monitoring Stations) továbbá 4 vezérlő állomást (MCC: Master Control Centres) és 6 betöltő állomást (NLES: 

Navigation Land Earth Station). A műholdas alrendszer 3 geostacionárius holdból áll, kettő Inmarsat-3 hold 

(jelölésük: AOR-E = PRN 120 és IOR-W = PRN126), egy ESA Artemis hold (jelölése: PRN 124). A három 

EGNOS hold 2006 júliusa óta sugároz hivatalosan korrekciókat (IOC). Az előkészítő és kísérleti szakasz a 

tervezettnél hosszabb ideig tartott, közben a tulajdonjog az ESA-tól az EU-hoz került. 2009. október 1-jén az 

EU közlekedési biztosa sajtótájékoztatón jelentette be az EGNOS hivatalos működésének kezdetét. 



 Aktív GNSS hálózatok és 

szolgáltatásaik 
 

 23  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
7-27. ábra. Az EGNOS refrenciaállomásai 

Mivel a geostacionárius holdak pályahajlása 0°, valamint pályamagassága kötött, Magyarországról viszonylag 

alacsony magassági szög alatt észlelhetők, így a jelvétel takart környezetben gyakran korlátozott. 

5.2. 7.5.2 Az Omnistar 

Elterjedtsége miatt megemlítendő az Omnistar elnevezésű SBAS rendszer, amely az egész világot behálózza, de 

magán-fenntartású, így fizetős korrekciós szolgáltatást nyújt. 

 
7-28. ábra. Az Omnistar EA-SAT jelű geoszinkron holdja által besugárzott terület és az erre a területre eső 

követőállomások 

Az Omnistar földi követőhálózata jelenleg 102 GNSS állomásból áll (90 GPS + 12 Glonassz). Két vezérlő 

központ van (Houston és Perth), és 6 geoszinkron műhold továbbít korrekciókat a GPS L1-hez közeli 

frekvenciákon (1525 MHz és 1559 MHz között). A felhasználónak speciális dekóderrel, illetve speciális GPS-

vevővel kell rendelkeznie, amellyel nemcsak méteres, hanem akár szubméteres pontosság is elérhető a 

következő két szolgáltatásnak köszönhetően. 

• Virtual Base Station – VBS. Ez esetben a felhasználó az összes állomás kódtávolság-korrekcióit megkapja, 

majd a vevő földrajzi helyzete alapulvételével, a távolságtól függően súlyozza a környezetében lévőket és 

azokból optimális RTCM típusú korrekciót határoz meg magának. 

• High Performance (HP). Ez esetben kétfrekvenciás vevőre van szüksége a felhasználónak, aki megkapja az 

összes állomás ionoszféra-mentes kód- és fázismérés adatát. Egy perces mérés feldolgozása méteres 

pontosságot eredményez, a szubméteres pontosság több tízperces folyamatos mérést igényel. 
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7-29. ábra. Tipikus vízszintes értelmű maradék hibák cm-ben az OmniStar európai referenciaállomásain 
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