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Kivonat 

Ez a modul a GNSS mérések feldolgozásának matematikai modelljeit ismerteti. A kódmérés és fázismérés 

alapegyenleteit, a GNSS hibaforrásait és azok hatását, majd az abszolút és a relatív helymeghatározás képleteit, 

továbbá a ciklustöbbértelműség problémáját dolgozza fel. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 

szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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3. fejezet - Matematikai modellek 

1. 3.1 Bevezetés 

A GNSS alapú helymeghatározás nemcsak méréstechnikai szempontból kíván meg csúcstechnológiát, hanem 

elméleti matematikai és gyakorlati szoftverfejlesztési szempontból is. Az alkalmazott matematikai modellek 

bonyolultak és a számítástechnikai problémák megoldása sem egyszerű. Azonban éppen a matematikai 

modellek fejlődése és az ezen alapuló szoftverfejlesztés tette lehetővé új technológiák kialakítását. 

Ebben a modulban először a kódmérés, a fázismérés és a Doppler-mérés alapegyenleteit tekintjük át, de az 

eddigi ismereteinknél részletesebb, alaposabb formában. Ezt követően a GNSS mérések fontosabb hibaforrásait, 

azok hatását és figyelembevételük lehetőségeit foglaljuk össze. Az abszolút helymeghatározás és a relatív 

helymeghatározás matematikai modelljei következnek ezután, előbbinél csak kódmérést, utóbbinál fázismérést 

is feltételezve. Végül a ciklustöbbértelműség problémáját elemezzük. 

Ebben a modulban kifejezetten támaszkodunk az irodalomjegyzékben megadott szakirodalomra, kiemelten 

Husti és társai (2000), Krauter (2002), Xu (2003) Ádám és társai (2004) műveire. 

A szerző külön köszönetet mond Husti Györgynek, aki a Globális helymeghatározó rendszer (bevezetés) című 

(eredetileg Hollandiában kiadott) könyvben megjelent ábrák és levezetések átvételéhez hozzájárult. 

2. 3.2 A kódmérés és a fázismérés alapegyenletei 

A műholdas helymeghatározás geometriai értelemben a vevő (receiver: r) és a műhold (satellite: s) közötti 

távolság vagy távolság-változás mérésén alapszik, amelynek során az időnek is lényeges szerepe van. A mai 

gyakorlatban elsődlegesen használatos GPS rendszerben háromféle mérés-típus lehetséges: kód-

összehasonlításon alapuló távolságmérés, továbbá fázis-összehasonlításon, illetve Doppler-elven alapuló 

távolság-változás mérés. 

A kódmérés a műhold által kibocsátott kód és a vevő által előállított referencia-jel (replika kód) kódelemeinek 

összehasonlítását jelenti. A vevő és a műhold között mért kódtávolság (R) az elektromágneses hullám futási 

idejének és az elektromágneses hullám terjedési sebességének (c) a szorzata, ahol a futási idő a jelvétel tr 

időpontjának és a jelkibocsátás ts időpontjának különbsége. Amennyiben azt az ideális helyzetet tételezzük fel, 

hogy a műhold-órák és a vevő-órák tökéletesen szinkronizáltak, továbbá a hullám vákuumban terjed és nincs 

semmilyen hibahatás, akkor a kódtávolság a valódi geometriai távolsággal egyezik meg (Xu 2003). 

 
3-1. egyenlet 

(A következetesség miatt ebben a modulban is R-rel jelöljük a kódtávolságot.) 

Ha figyelembe vesszük a vevő δtr órahibáját, valamint a műhold δts órahibáját egy hibátlannak tekintett 

rendszer-időhöz képest, akkor a mért kódtávolság az órahibák különbségéből adódó „összeadó-állandóval” lesz 

terhelt: 

 
3-2. egyenlet 

A műhold δts órahibájával valójában nem kell számolni, mert azt ismertnek vehetjük: vagy a követőállomások 

navigációs üzenetéből vesszük át három paraméter (óraállás, órajárás-értékek) formájában, vagy valamely 

világméretű aktív hálózattól, ahol az utólag közölt ún. precíz pályaadat-fájlok részét képezik a műhold órahibák 

is. Az (3-2.) egyenlet jobb oldali első tagja jelenti ez esetben a valódi geometriai távolságot: 

 
3-3. egyenlet 
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ahol a műhold Xs, Ys, Zs koordinátái a navigációs üzenet részeként sugárzott pályaadatokból (vagy precíz 

pályaadatokból) számíthatók, ezért ismertnek tekinthetők; az Xr, Yr, Zr pedig a vevő ismeretlen koordinátái egy 

geocentrikus koordináta-rendszerben. A kódmérés alapegyenlete így a következő négy ismeretlent tartalmazza: 

Xr, Yr, Zr, δtr. 

 
3-4. egyenlet 

Ha az ideális esettől eltekintünk, akkor még számos további hatással kell számolni, amelyeket a közvetítő 

egyenlet jobb oldalán figyelembe kell venni (Xu 2003). 

 
3-5. egyenlet 

A korrekciós tagok jelentése a következő: 

δion : az ionoszférikus hatás miatti távolság-korrekció 

δtrop : a troposzférikus hatás miatti távolság-korrekció 

δmul : a többutas terjedés (multipath) miatti távolság-korrekció 

δrel : a relativisztikus hatás miatti távolság-korrekció 

ε : a véletlen hiba. 

A fázismérés a műhold által kibocsátott vivőjel és a vevő által előállított referencia-jel fázisának 

összehasonlításából (fáziskülönbség méréséből) áll. A fázismérés eredménye egy olyan számérték, amelynek 

egész része az egész periódusok (ciklusok) számát jelenti, tört része pedig a fáziskülönbséget, ciklus-egységben 

kifejezve. A ciklusok számlálásának kezdetét nem ismerjük. Ha meghatározott időközönként (epochánként) 

rögzítjük a fázisértékeket, akkor ezzel lényegében a műhold-vevő távolság változását mérjük a két időpont 

között, ciklus-egységben. Az elsőként rögzített fázismérés eredményében csak a tört rész a „valódi” mérési 

eredmény, az egész rész számlálásának kezdete ismeretlen. Ennek az egész értéknek a meghatározása további 

modellezéssel lehetséges, ez a ciklustöbbértelműség feloldásának problémája. A ciklustöbbértelműség tehát a 

mérés kezdő időpontjában a mért távolságban benne foglalt egész periódusok számát jelenti. Ez az ismeretlen 

egész szám számítással (becsléssel) határozandó meg. 

Ha vákuumban való terjedést és teljes hibamentességet (tökéletes szinkronizációt és légköri hibamentességet) 

tételezünk fel, akkor a vevő óráján a tr vételi időpontban ciklus-egységben mért fázisérték úgy fejezhető ki, mint 

a fázishelyzetek különbségének és a ciklusok számának összege: 

 
3-6. egyenlet 

Itt Φr jelenti a vevő-oszcillátor fázisát,  jelenti a műhold által kibocsátott jel fázisát, pedig a műhold és a 

vevő közötti ciklustöbbértelműséget (bizonytalansági tényező – ambiguity). Kimutatták, hogy a vett jel fázisa a 

vétel tr időpontjában megegyezik a kibocsátáskori fázissal, azaz: 

 
3-7. egyenlet 

ahol  jelöli a műholdon kibocsátott fázishelyzetet,  pedig a futási időt. A  futási idő felírható a 

geometriai távolság és a terjedési sebesség hányadosaként: 
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3-8. egyenlet 

A jelölés a jelkibocsátás ts időpontjában lévő műhold-helyzet és a jelvétel tr időpontjában lévő vevő-

helyzet közötti valódi geometriai távolságra utal. A fázis, az idő és a jel frekvenciája között a következő 

összefüggések érvényesek: 

 
3-9. egyenlet 

 
3-10. egyenlet 

Fentiek figyelembevételével az (3-6.) összefüggés így írható: 

 
3-11. egyenlet 

 
3-12. egyenlet 

 
3-13. egyenlet 

Ha figyelembe vesszük a vevő δtr órahibáját, valamint a műhold δts órahibáját is, akkor: 

 
3-14. egyenlet 

 
3-15. egyenlet 

A jel f frekvenciája, λ hullámhossza és a c fénysebesség között érvényes összefüggés: 

 
3-16. egyenlet 

Ezt behelyettesítve, továbbá figyelembe véve a kódmérésnél felsorolt, a műhold-vevő távolságot befolyásoló 

hibahatásokat (azoknak az egy periódusra érvényes részét), a fázismérés teljes alapegyenlete (közvetítő 

egyenlete) így fejezhető ki: 

 
3-17. egyenlet 

A hullámhosszal megszorozva az egyenlet mindkét oldalát, a baloldalon a mért fázistávolságot (más néven 

maradék távolságot) kapjuk méter egységben kifejezve, míg jobb oldalon a geometriai távolság szerepel (amely 

három ismeretlent tartalmaz) és számos további korrekciós tag. 

 
3-18. egyenlet 
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A Doppler-mérés az elektromágneses hullám megváltozott frekvenciájának mérésén alapszik, amit a kibocsátó 

műhold és a vevő egymáshoz viszonyított mozgása okoz. A kibocsátott hullám f frekvenciája és a vevő által vett 

jel fr frekvenciája közötti fd frekvencia-különbségre a következő összefüggés érvényes: 

 
3-19. egyenlet 

ahol  a műholdnak a vevőhöz viszonyított radiális (távolság-irányú) sebessége, ami egységnyi dt időtartam 

alatt bekövetkezett radiális dρ távolság-változással fejezhető ki. A Doppler-jelenség alapján működtek a GPS 

előtti amerikai navigációs műholdrendszerben használt ún. Doppler-vevők, amelyek egy meghatározott 

időtartam alatt mért ún. Doppler-számot (D) generálták. Ha az időtartam kellően rövid, akkor a Doppler-szám a 

frekvencia-változással egyezik meg. 

 
3-20. egyenlet 

A legegyszerűbb navigációs GPS vevők csak kódmérést használnak fel a helymeghatározáshoz. Azokat a 

vevőket nevezzük geodéziai vevőknek, amelyek fázismérésre illetve a fázismérés eredményének feldolgozására 

is alkalmasak. A fázismérésre alkalmas vevők közül egyesek a Doppler-számot is rögzítik. 

Az előbb jellemzett három mérés-típus (kódmérés, fázismérés, Doppler-mérés) egyenletei a nyers mérések és az 

ismeretlenek közötti kapcsolatot írják le, a GNSS technika lényegi elemét jelentik. 

3. 3.3 GNSS hibaforrások és hatásuk 

3.1. 3.3.1 Az ionoszférikus hatás 

A légkör hatásáról általában 

A légkör (más szóval atmoszféra) különböző rétegekre osztható, ezek elnevezése a Földtől távolodva: 

troposzféra, sztratoszféra, mezoszféra, ionoszféra. A navigációs műholdak mintegy 20 ezer kilométeres 

távolságban keringenek a Föld körül, az elektromágneses jelek útjuk egy részét vákuumban teszik meg, de végül 

a teljes légkörön áthaladva jutnak el a vevőhöz. A jelterjedés szempontjából két légrétegnek van kiemelt 

jelentősége: a Föld-közeli, mintegy 12 km-es vastagságú troposzférának (ahol a légkör tömegének döntő része 

van), és a Földtől kb. 70 km – 1000 km távolsági tartományt kitöltő ionoszférának (amelynek részecskéi a Nap 

ultraibolya sugárzása következtében ionizált állapotba kerülnek). 

A GPS-jelek frekvenciája 1,5 GHz körüli érték, ami kb. 20 cm-es hullámhossznak felel meg. Az 

elektromágneses hullámterjedés sebessége ismert (c=299 792 458 m/s), de ez csak vákuumban tekinthető 

állandónak. A molekulák (és ionok) jelenléte a troposzférában, de különösen a szabad elektronok jelenléte az 

ionoszférában jelentős mértékben befolyásolja a rádióhullámok sebességét. A tényleges v sebes-ség eltér a 

vákuumbeli értéktől. Az eltérést az n törésmutató segítségével fejezzük ki, amely definíció szerint: 

 
3-21. egyenlet 

Ez a törésmutató a helytől, a mérés időpontjától és bizonyos közegek esetében a rádióhullámok frekvenciájától 

(hullámhosszától) is függ. 

Az ionoszféra a deciméteres hullámhosszúságú rádióhullámok terjedése szempontjából diszperzív közeg, 

törésmutatója a sugárzás frekvenciájától függ. 

A troposzféra nem diszperzív közeg a deciméteres rádióhullámok szempontjából, törésmutatója nem a 

frekvenciától, hanem a levegő hőmérsékletétől, nyomásától és páratartalmától függ. 
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A magas légkörben (70 km felett) a Nap sugárzásának hatására a levegőt alkotó gázok jelentős mértékben 

ionizáltak. A rádióhullámok terjedését főként az ionizáció hatására létrejövő szabad elektronok befolyásolják. A 

levegő sűrűségének magasság szerinti csökkenésével a szabad elektronok száma is fokozatosan csökken. A 

szabad elektronok száma a Föld felszínéhez közeledve is csökken, mivel a napsugarak ionizáló hatása is egyre 

gyengébb. 

Az Ne elektronsűrűség értéke tehát elsősorban a magasság függvénye, de szoros összefüggést mutat a napfoltok 

számával, a Nap állásával és a földrajzi szélességgel is. A 3-1. ábra az elektronsűrűség magasság szerinti 

változását szemlélteti. 

 
3-1. ábra. Az elektronsűrűség magasság szerinti változása 

Az ionoszféra törésmutatója és hatása 

Diszperzív közegben az elektormágneses hullám fázisa a vf fázissebességgel, a kissé eltérő hosszúságú hullámok 

csoportja által közvetített energia a vcs csoportsebességgel terjed (Krauter 2002). A diszperzió következtében az 

eredeti szinuszalakú rádióhullám több különböző periódusú szinuszos összetevőre bomlik. A rádiójel futási 

idejét tehát nem lehet egyértelműen definiálni, hiszen a különböző jelekhez különböző futási idő tartozik. A 

távolságmé-résnél tehát többféle beérkező jel között választhatunk. 

Az eredeti rádiójel összetevőinek mindegyike a saját frekvenciájának megfelelően terjed. Ha az eredeti rádiójel 

frekvenciasávja nem túl széles, akkor létezik egy csoport (hullámcsomag), amely nagyszámú szinuszhullámból 

tevődik össze. A hullámcsoport esetében tcs csoportterjedési időről, (vcs) csoportsebességről és (ncs) csoport-

törésmutatóról beszélhetünk. 

A csoport törésmutató (ncs) és fázis törésmutató (nf) kapcsolatát kifejező egyenlet: 

 
3-22. egyenlet 

 
3-23. egyenlet 

A 100 MHz feletti frekvenciatartományban az nf fázis-törésmutató sorba fejtett alakja a magasabb fokú tagok 

elhanyagolásával: 

 
3-24. egyenlet 

ahol c2 = –40,3 Ne és a dimenziója Hz2. A c2 csak az Ne elektronsűrűség függvénye. Az elektronsűrűség a rádiójel 

terjedése mentén az egy köbméter térfogatban lévő szabad elektronok száma. 
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A fázis törésmutató értéke: 

 
3-25. egyenlet 

ahol Ne m–3, f pedig Hz mértékegységben értendő. 

A csoport-törésmutató értéke: 

 
3-26. egyenlet 

Ez azt mutatja, hogy a vákuumbeli terjedéshez képest (amikor n=1) a hullám fázisa ugyanolyan mértékben siet, 

mint amilyen mértékben a sugárzás energiája késik. 

A fázistávolság meghatározásához a fázissebességet, a kódtávolság meghatározásához a csoportsebességet 

használják. Mivel a fázis törésmutató kisebb 1-nél, a fázissebesség kisebb a c-nél, vagyis a fázistávolság a 

kelleténél rövidebb. Mivel a csoport törésmutató nagyobb 1-nél, a csoport sebesség nagyobb a c-nél, vagyis a 

kódtávolság a kelleténél hosszabb. 

Az ionoszféra miatti javítás előjele fázisméréskor negatív, kódméréskor pozitív. 

Ha a kétféle mérést ugyanarra a műholdra ugyanazon a helyen és ugyanakkor végezzük, a kétféle javítás (késés) 

abszolút értéke ugyanakkora: 

 
3-27. egyenlet 

ahol az integrálást a vevő-műhold irányban (s mentén) az ionoszféra teljes vastagságára el kell végezni. 

Az integrál értéke a vevő-műhold irányban elképzelt és a teljes ionoszférán átmenő 1 m2 

keresztmetszetű hengerben található szabad elektronok száma. Ezt teljes elektrontartalomnak nevezik, angolul: 

Total Electron Content, rövidítése TEC. A könnyebb kezelhetőség érdekében a TEC értéket 1016 egységben 

adják meg (TEC Unit, TECU). 

 
3-28. egyenlet 

azaz 

 
3-29. egyenlet 

Az ionoszféra hatása a következő tényezőktől függ: 

• a műhold magassági szögétől (zenit-irányban a legkisebb a hatás); 

• a napszaktól (éjszaka a legkisebb, kora délután a legnagyobb a hatás); 

• az évszaktól (nyáron nagyobb, télen kisebb); 

• a napfolttevékenységtől (a 11 éves ciklus maximuma idején a hatás kétszerese az átlagosnak); 

• a mágneses szélességtől (a Föld mágneses pólusaihoz viszonyított helyzettől) 
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• az elektromágneses jel frekvenciájától. 

Egy TECU (vagyis 1×1016 elektron/m2) a GPS L1 vivőjelen 0,163 méter, míg az L2 vivőjelen 0,268 méter 

távolsághibát okoz zenit-irányban. Ha átlagos körülményeket veszünk alapul a mérsékelt égövben, akkor az 

éjszakára jellemző 10-15 TECU elektrontartalom 1,6-2,4 méter távolsághibát, míg a nappalra jellemző 50-75 

TECU elektrontartalom 8-12 méteres távolsághibát jelent. 

Minél jobban eltér az észlelt műhold iránya a zenittől, annál nagyobb lesz a hibahatás, mert a műhold jele 

hosszabb utat tesz meg az ionoszférában. 

 
3-2. ábra. Az elektrontartalom meghatározása a zenittől eltérő irányban 

A számítások egyszerűsítése érdekében felteszik, hogy az ionoszféra összes szabad elektronja egyetlen 

gömbhéjon sűrűsödik össze. E gömbhéj földfelszín feletti ún. effektív magassága jellemzően 350 km. A felszíni 

A pontban lévő vevőbe EA magassági szög alatt érkező jelre és az effektív magasságú B pontban képzelt vevőbe 

EB magassági szög alatt érkező jelre egyforma ionoszférikus hatást tételeznek fel. Az ABO háromszögben írjuk 

fel a szinusztételt, figyelembe véve, hogy a megadott magassági szögek 90°-kal megnövelt értékének kellene a 

szinuszát venni, ami az eredeti szögek koszinuszával megegyező érték: 

 
3-30. egyenlet 

 
3-31. egyenlet 

ahol R a Föld sugara (R=6380 km), HB az ionoszféra effektív magassága a B pontban (általában 350 km), EA és 

EB a magassági szögek az A illetve a B pontban. A vevő és a műhold összekötő egyenese menti TEC-érték a B 

pontra vonatkozó függőleges TEC-értékből a következőképpen fejezhető ki: 

 
3-32. egyenlet 

A fenti egyenletek segítségével TECA(EA) kiszámítható a B pontra vonatkozó TECB(90°) függőleges értékből. 

Ehhez TECB(90°) és HB ismerete szükséges, amelyek közül az utóbbi kevésbé kritikus mennyiség. A TECB(90°) 
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értéke elvileg különböző ionoszféramodellekből is meghatározható. Erre a célra felhasználható a műholdak által 

sugárzott modell is, jóllehet ez a pontatlan modell kedvezőtlen esetben alig több mint 50% javulást eredményez. 

Az szorzó az ún. ferdeségi szorzótényező, amelynek néhány EA magassági szöghöz tartozó értékét 

a következő (3.1) táblázat tartalmazza. 

3-1. A ferdeségi szorzótényező ionoszférikus hatásnál különböző magassági szögeknél 

(forrás: Krauter, 2002). táblázat - 
 

EA 0 5 10 15 30 45 60 75 90 

EB 18,6 19,2 21,0 23,7 34,8 47,8 61,7 75,6 90 

F 3,1 3,0 2,8 2,5 1,8 1,3 1,1 1,0 1 

A táblázatból látható, hogy az ionoszféra hatása kicsi magassági szögnél mintegy háromszorosa a függőleges 

értéknek. 

Az ionoszféra okozta késés figyelembevétele 

Az ionoszféra hatásának figyelembevételére a következő módszerek ismertek: 

• mérés útján 

• becslés útján 

• számítás útján 

• kiküszöbölés kétfrekvenciás méréssel. 

A mérés útján történő figyelembevétel azt jelenti, hogy megfigyelőállomásokon zenitirányban mérik az 

ionoszféra teljes elektrontartalmát (TEC értékeket), majd a GPS-mérés helyére és időpontjára interpolálással 

határozzák meg a vonatkozó értéket. Ezen módon a hatás kb. 80%-a vehető figyelembe, de a gyakorlatban nem 

használatos. 

A becslés útján történő figyelembevétel azt jelenti, hogy ismeretlennek tekintik a zenitirányú ionoszférikus 

javítást is a GPS-mérés feldolgozásánál. Ez a módszer sem használatos a gyakorlatban. 

A számítás útján történő figyelembevétel azt jelenti, hogy tapasztalatok alapján modellezik a hatást, vagyis 

képleteket adnak meg különböző tényezők (például a helyi időpont) szerint és ezeket használják fel javításra. A 

legismertebb ilyen modell a Klobuchar-féle, ami a legtöbb vevőben és utófeldolgozó szoftverben is beépített. A 

Klobuchar-modell képlete, ami idő-egységeb adja meg a javítást: 

 
3-33. egyenlet 

t: helyi idő 

A1: az ionoszféra éjszakai hatására jellemző érték (5 nanosec) 

A2 és A4: a műhold navigációs üzenetében szereplő együtthatókból valamint a Föld mágneses pólusa helyzetéből 

számítható értékek; 

A3: az ionoszféra maximális hatására jellemző érték 

Ezen módon a hatás kb. 50-60%-a vehető figyelembe. A navigációs vevők leggyakrabban a számítás 

módszerével, a műholdak által sugárzott paraméterek alapján veszik figyelembe az ionoszféra hatását. 
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3-3. ábra. Az ionoszféra hatása miatti zenitirányú késés napi változása nanoszekundumban és méterben a helyi 

idő függvényében. A pontok a mért értékek, a folytonos vonal az ezekre illesztett vonal, a szaggatott vonal 

Klobuchar-féle ionoszféra modell függvényalakja. (Forrás: Ádám és társai, 2004) 

A kiküszöbölés vagy pontos hatásmeghatározás azt jelenti, hogy a két frekvencián végzett fázismérést 

összehasonlítják, majd ebből számítják a hatást. 

Ha az L1 frekvencián végzett fázistávolság p1, az L2 frekvencián mért fáziastávolság p2 és elhanyagoljuk a két 

egyidejű mérést egyformán terhelő órahibákat, a fázismérés egyenlete így írható: 

 
3-34. egyenlet 

 
3-35. egyenlet 

 
3-36. egyenlet 

 
3-37. egyenlet 

Mindkét egyenletből a 40,3TEC értéket kifejezve azt kapjuk, hogy 

 
3-38. egyenlet 

 
3-39. egyenlet 
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3-40. egyenlet 

Behelyettesítve az ismert frekvencia-értékekeket (f1=1,575 GHz, f2=1,228 GHz): 

Az f1=1,575GHz és az f2=1,228GHz beírásával a közelítő összefüggés: 

 
3-41. egyenlet 

Az ionoszféra által okozott késést tehát két vivőfrekvencia használatával csaknem teljesen kikü-szöbölhetjük. A 

geodézia területén használt GPS-vevők ma már többnyire kétfrekvenciásak. Nem mindig előnyös azonban a 

feldolgozásban mindkét frekvenciát felhasználni. Amint az a fenti egyenletből látszik, a fázistávolságok 2,55 és 

1,55 szorzója valamint az összegzés miatt jelentősen megnő a véletlen jellegű mérési hibák hatása. Rövid 

vektorok mérésekor, ahol az ionoszféra hatása a különbségképzés miatt egyetlen frekvencia használatával is 

nagyrészt kiesik, az ionoszféra miatti korrekcióval esetleg nagyobb hibát okozhatunk, mint amilyen előnnyel a 

korrekció alkalmazása járhat. 

Láttuk, hogy az ionoszféra hatása a kódtávolságra azonos nagyságú, de ellentétes előjelű a fázistávolságra 

gyakorolt hatással. Elvileg tehát egyetlen vivőfrekvencia használatával is kiküszöbölhető az ionoszféra hatása, 

mert a kétféle távmérés eredményének összege (tehát számtani középértéke is) mentes az ionoszféra hatásától. 

Ez a lehetőség azonban csak elvi, mert a kétféle távolság pontossága lényegesen különböző: a fázistávolság 

sokkal pontosabb a kódtávolságnál. 

3.2. 3.3.2 A troposzférikus hatás 

A troposzféra az atmoszférának az a rétege, ahol nincsenek elektromosan töltött részecskék. A troposzféra a 

deciméteres rádióhullámokra nem diszperzív közeg, ezért egyféle, egységes törésmutatóról és egyféle 

sebességről beszélünk. Mind kódméréskor, mind fázisméréskor a troposzféra miatti javítás pozitív előjelű 

(Krauter, 2002). 

A toposzférának a rádióhullámokra vonatkozó törésmutatója a hőmérséklettől, a légnyomástól és a levegő 

páratartalmától (a parciális páranyomástól) függ, és gyakorlatilag függetlennek tekinthető az alkalmazott 

frekvenciától. 

A trposzféra esetében az n törésmutató helyett az abból származtatható N refraktivást vagy törési számot 

alkalmazzák: 

 
3-42. egyenlet 

Mivel az n-1 érték a troposzféra és a vákuum közötti törésmutató-különbséget jelenti, az 

 
3-43. egyenlet 

érték egy pontban értelmezhető javítás. A troposzféra miatti teljes javítást a jelnek az s vastagságú troposzféra-

rétegben megtett útja szerinti integrál adja: 

 
3-44. egyenlet 

A 30 GHZ-nél alacsonyabb frekvenciájú rövidhullámokra a száraz (dry) levegő és a vízgőz (wet) hatása 

szétválasztható: 
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3-45. egyenlet 

A troposzféra hatásának vizsgálatához három kérdésre keresünk választ: 

1. Mekkora a törésmutató (a troposzféra miatti javítás) pontbeli értéke a Föld felszínén? 

2. Hogyan változik ez a pontbeli érték a magasság változásával a helyi zenit irányában? 

3. Hogyan számítható ki a zenitirányú változásból a tetszőleges irányú változás? 

A törésmutató a felszínen 

Az első kérdésre a mikrohullámú távmérésre vonatkozó Essen-Froome féle képletek adnak választ: 

 
3-46. egyenlet 

 
3-47. egyenlet 

ahol: 

Nd és Nw: a száraz illetve nedves refraktivitás 

P: a légnyomás milibarban 

T: a hőmérséklet kelvin fokban 

e: a parciális páranyomás milibarban. 

A Hopfield-féle troposzféra modell 

A második és harmadik kérdésre a különféle troposzféra modellek adnak választ. Az egyik leggyakrabban 

alkalmazott és a GPS feldolgozó programokba beépített modell a Hopfield-féle. 

Hopfield modellje szerint a száraz (másnéven hidrosztatikus) refraktivitás értéke az álláspont függőlegesében az 

álláspont felett h magasságban a következő képlettel fejezhető ki: 

 
3-48. egyenlet 

ahol 

Nd,0 a refraktivitás értéke az állásponton (h=0); 

hd a troposzféra vastagsága az álláspont felett méterben: 

 

T a hőmérséklet az állásponton kelvinben. 

Hopfield modellje szerint a hidrosztatikus refraktivitás hatása: 

 
3-49. egyenlet 
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Hopfield modellje szerint a nedves refraktivitás hatása az előzőhöz hasonló módon számítható (itt hw=11000 

méter): 

 
3-50. egyenlet 

A troposzféra teljes hatása a zenit irányában méterben: 

 
3-51. egyenlet 

A zenittől eltérő, E magassági szög alatt érkező jelre a ferdeségi tényező értéke a hidrosztatikus összetevőre: 

 
3-52. egyenlet 

a nedves összetevőre: 

 

3-53. egyenlet3-2. A ferdeségi szorzótényező troposzférikus hatásnál különböző 

magassági szögeknél (forrás: Krauter, 2002). táblázat - 
 

E 0 5 10 15 30 45 60 75 90 

Fd 22,9 10,3 5,6 3,8 2,0 1,4 1,2 1,0 1 

Fw 38,2 11,0 5,7 3,8 2,0 1,4 1,2 1,0 1 

A fenti táblázat a kétféle ferdeségi tényező számértékét tartalmazza a magassági szög függvényében. Látható, 

hogy 10 foknál magasabb műholdakra a két érték megegyezik. 

A Saastamoinen-féle troposzféra modell 

A Saastamoien-féle képlettel nem az zenitirányú, hanem a műhold-irányú késés határozható meg közvetlenül: 

 
3-54. egyenlet 

z a műhold irányának zenitszöge 

p a légnyomás mbar-ban 

e a parciális páranyomás 

T a hőmérséklet kelvinben 

A finomított Saastamoinen modell szerint: 
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3-55. egyenlet 

B a vevő tengerszint feletti magasságától (h) függő tényező 

δR h-tól és a z zenitszögtől függő tényező 

 

 

Standard atmoszféra 

Meteorológiai mérések hiányában a korrekciókat a standard atmoszférára vonatkozó adatokból is meg lehet 

határozni (Husti, 2000). A T hőmérséklet, a P légnyomás és a H relatív páratartalom a tengerszint feletti h 

magasság függvényében a következőképpen számítható: 

 
3-56. egyenlet 

ahol h értékét méterben kell megadni. A standard atmoszféra referenciaértékei a tengerszinten: 

. 

3.3. 3.3.3 A többutas terjedés 

Többutas terjedésről (multipath hatásról) akkor beszélünk, ha a műholdak jele a vevőantenna környezetében 

lévő tárgyakról visszaverődve is a vevőbe jut. A vevőt közvetlenül elérő (direkt) és a máshonnan visszaverődött 

(indirekt) jelek interferenciájából előállt összetett jel érkezik a vevőbe, ennek hatása az összetevők erősségétől 

függően más és más, de mindenképpen hibával terhelt távolságot eredményez (Krauter, 2002). 

A többutas terjedés a kódtávolságot akár több tíz méterrel is megmásíthatja, a fázistávolságot azonban 

maximum a hullámhossz fele mértékéig. 

Levezethető, hogy ha van egy közvetlen érkező (D, direkt) jel és egy visszavert (E) jel, és a visszaverődött jel 

fáziskésése Δφ, akkora a többutas terjedés miatti kM amplitúdóváltozás: 

 
3-57. egyenlet 

a k reflexiós tényező, értéke 0 és 1 között változik a visszaverő felület elektromos vezetőképességétől és 

érdességétől függ. k=1 esetén a visszaverődött jel a direkt elérésű jellel azonos erősségű. 

A többutas terjedés miatti ΔφM fázisváltozás: 

 
3-58. egyenlet 
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3-4. ábra. A többutas terjedés; zöld jel: direkt, piros jel: indirekt 

A 3.4. ábra alapján a direkt terjedésű és a visszavert jel fáziskülönbsége a két jel útkülönbségéből is kifejezhető. 

Az ábra alapján felírható: 

 
3-59. egyenlet 

A többutas terjedés periodikus, mert a beesési szög az időben változik. A változás frekvenciája: 

 
3-60. egyenlet 

A többutas terjedés hatása annál kisebb, minél több ideig tart a mérés. A jelenség elsősorban a gyors észlelési 

módszerek eredményeire lehet veszélyes. A többutas terjedés legegyszerűbben az álláspont körültekintő 

megválasztásával kerülhető el. 

A többutas terjedés ellen fejlesztették ki az ún. körgyűrűs (choke ring) antennát, itt az antenna alá az 

elektromágneses sugárzást elnyelő körgyűrűs lemezt helyeznek el. Egyes vevők hardveres-szoftveres úton is 

képesek a visszaverődött jel elnyomására. 

3.4. 3.3.4 A relativisztikus hatás 

A műhold és a vevő eltérő nehézségi erőtérben gyorsuló mozgást végez, ezért az általános és a speciális 

relativitáselmélet törvényei vonatkoznak rájuk. 

A műhold jelének terjedési alakját például a Föld nehézségi erőtere megváltoztatja, emiatt a tényleges („görbült 

tér”-ben értelmezett) és az euklideszi értelemben vett (egyenesvonalú) műhold-vevő távolság eltér. Ez az eltérés 

azonban igen csekély (18,7 milliméter) és a relatív helymeghatározást nem érinti. 

A műholdon lévő óra járása és a Föld felszínén (a vevőben) elhelyezett óra járása a két objektum eltérő 

sebessége és a nehézségi térerősség különbözősége miatt szintén eltérő. Ezt a relativitáselméletből következő 

összetett hatást úgy veszik figyelembe, hogy a műhold f0=10,23 Mz alapfrekvenciáját kis mértékben csökkentik. 

A műhold-óra járásának változása szekundumban a nehézségi térerősség változása miatt (általános 

relativitáselmélet szerint): 

 
3-61. egyenlet 

A műhold-óra járásának változása a műhold és a vevő eltérő sebessége miatt (speciális relativitáselmélet 

szerint): 

 
3-62. egyenlet 
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Az órajárás összetett hatása: 

 
3-63. egyenlet 

Ez frekvenciaértékben kifejezve: 

 
3-64. egyenlet 

Hatása az alapfrekvenciára: 

 
3-65. egyenlet 

A felhasználónak ezért nem kell számolnia a relativisztikus hatással. 

3.5. 3.3.5 A fáziscentrum külpontossága 

A vevőantenna jelvételi pontjának (a fáziscentrumnak) a helye nem egy fix pont, hanem térben és időben 

változik, több tényezőtől függ: 

• a jel frekvenciájától (ezért kétfrekvenciás vevőknél más-más az L1 és L2 esetében), 

• az antenna (műszer) típusától, 

• a vevő-műhold irány azimutjától, 

• a vevő-műhold irány magassági szögétől, 

• a jel erősségétől. 

Az antenna vízszintes külpontossága azt jelenti, hogy az a pont, amely a műhold-vevő távolság vevőoldali 

elméleti végpontja, nincs az antenna geometriai tengelyén, azon – a mérés idejére függőlegessé tett – egyenesen, 

amelynek a meghosszabbítása átmegy a műszerálláspont terepi megjelölésén (Krauter 2002). Az antenna 

magassági külpontossága azt jelenti, hogy a fáziscentrum nincs a vonatkoztatási pontként megadott (az 

antennaburkolaton esetleg megjelölt) ponton átmenő és a geometriai tengelyre merőleges síkban. 

Az antennának azt a helyét (síkját) ameddig a műszerálláspont terepi megjelölésétől le kell mérni az 

antennamagasságot a műszergyártók megadják és ezt antenna referenciapontnak nevezik (ARP: Antenna 

Reference Point). 

A terepi mérés során egyik feladatunk az, hogy az ARP magasságát kellő gondossággal megmérjük, vagy 

tartórúd esetén megadjuk. A feldolgozó szoftverek az ARP és a fáziscentrum közötti magasságot (esetleg 

vízszintes külpontosságot) ezt követően általában automatikusan figyelembe veszik. Ehhez csak az antenna 

típusát kell helyesen kiválasztani egy megadott listából. A gyártók általában csak a saját antennáik típusát 

(azonosítóját) adják meg a listában. A részletmérésnél nagyobb pontossági igény esetén (gyors statikus 

mérésnél) még arra érdemes figyelni az antenna felállításakor, hogy azt északi irányba tájoljuk, vagyis az 

antennán megadott jelet északi irányba forgassuk be. Ha ugyanis az utófeldolgozásnál a magassági és zenitszög 

szerinti korrekciót is figyelembe akarjuk venni, akkor ez erre a helyzetre érvényes. 

Fontos tehát, hogy a műszerfelszerelés birtokba vételekor megismerkedjünk a műszer kezelésével és 

egyértelműen azonosítsuk az ARP helyzetét az antennán és az antennamagasság mérését azonosan értelmezzük 

a gyártóval. Az aktív hálózat permanens állomásainak használatakor is fontos, hogy utánanézzünk az ARP 

helyzetének, tisztában legyünk azzal, hogy a RINEX fájlban megadott koordináta, illetve antennamagasság mire 

vonatkozik. Megjegyezzük, hogy virtuális RINEX adatok generálásakor egy mesterséges pontra vonatkoznak a 

mérési eredmények, ilyenkor NULLANTENNA típust kell választanunk, a fáziscentrum és ARP ilyenkor 

egybeesik. 

A fáziscentrum pontosabb meghatározására két esetben kerülhet sor: ha különböző gyártók különböző típusú 

(ismeretlen fáziscentrumú) antennáit használjuk egyidejűleg, vagy ha szélső pontosságú mérésre törekszünk. 
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Relatív antennakalibrálás forgatással 

Különböző antennatípusok használatakor páronként meg lehet határozni a relatív fáziscentrum külpontosságot. 

A legegyszerűbb vizsgálat az, amikor az antennákat felállítjuk, majd tájoljuk két olyan ponton, amelyeknek 

ismert a távolsága (általában rövid hossz). Ezután kellően hosszú ideig mérjük a két pont közötti vektort. Négy 

mérést végzünk, amelyek során az egyik antenna mozdulatlan marad, a másikat mérési időszakonként 90°-kal 

elforgatjuk. Az átellenes helyzetekhez tartozó eredmények számtani középértékéből a geometriai tengelyek 

közötti vízszintes távolság ismeretében kiszámítható az antenna fáziscentrumának relatív külpontossága a 

mozdulatlan antennához képest. Ezután a két antenna szerepének felcserélésével megismételjük a mérést. 

A fáziscentrumok relatív magassági külpontossága az ARP-k közötti magasságkülönbség szintezett és GPS-

méréssel meghatározott értékének eltéréséből határozható meg. 

Relatív antennakalibrálás ismert vektor mérésével 

Ehhez az eljáráshoz szükségünk van egy „etalon-vektorra”, vagyis két olyan nagy stabilitással állandósított, 

zavartalan jelvételt biztosító, egyértelműen jelölt két pontra, amelyek közötti térbeli vektor a geocentrikus 

koordináta-rendszerben nagy pontossággal ismert. 

A vektor alapmérése történhet azonos típusú, nagy pontosságot biztosító GNSS vevőkkel a szélső pontosságú 

mérésre és kiértékelésre vonatkozó szabályok betartásával, de történhet klasszikus méréstechnikával (szabatos 

szintezéssel, távméréssel és irányméréssel) is. Utóbbi esetben a helyi (topocentrikus) rendszerből meg kell 

oldani a geocentrikus rendszerbe való áttérést. A GNSS és klasszikus méréstechnika együttesen is alkalmazható. 

Az így meghatározott vektor-összetevőket hibátlannak fogadják el. 

Az antenna-kalibrálás során az egyik ponton az alapméréskor használt vevőt, a másik ponton a kalibrálandó 

vevőt állítják fel és kellően hosszú ideig tartó mérésből állapítják meg a vizsgált antenna külpontossági értékeit 

három irányban. A forgatásos módszert alkalmazva a vízszintes összetevők magasság és azimut szerinti 

változása is meghatározható. 

A penci Kozmikus Geodéziai Obszervatórium tetején (ahol 1996 óta egy referenciaállomás is üzemel), egy több 

pontból álló kalibráló hálózatot alakítottak ki. Az antennákat egy ismert hosszúságú rézcsőre lehet felcsavarozni, 

a rézcső egyértelműen behelyezhető a tetőn kiépített perselyekbe. A vizsgált antennákkal 24 órás folyamatos 

mérést végeznek. Ezt a mérést egyórás periódusokra szeletelik és az egyórás vektorokat a referenciaállomáshoz 

képest kiértékelik. Eredményül a vizsgált antenna (antennák) külpontossági átlag-értékeit (és azok középhibáit 

illetve mérési bizonytalanságát) kapják meg három irányban. 

Az amerikai geodéziai szolgálat (NGS) pilléreken kialakított tesztmezőn végez antennakalibrálást. Eredményül 

a fáziscentrumok magassági külpontosságát és a vízszintes külpontosság irányok szerinti változását határozzák 

meg külön L1 és L2 frekvencián. Hátrány azonban, hogy mindezen értékek egy kiválasztott referenciaantennára 

vonatkoznak, vagyis relatív értékek. 

Abszolút antennakalibrálás süketszobában 

Az akusztikai „süketszobához” hasonló helyiség falának borítása olyan, hogy szinte tökéletesen elnyeli az 1-2 

GHz frekvenciájú mikrohullámú sugárzást. A helyiségben a vizsgált GPS-antenna folyamatosan veszi az 

ugyancsak a helyiségben lévő mikrohullámú sugárforrás GPS-formátumú jelét. Több megoldás lehetséges: vagy 

csak a jeladó mozog a tér minden irányában, vagy csak az antennát forgatják, vagy mindkettő végez mozgást. A 

lényeg az, hogy tetszőleges beesési irány mentén legyen jelvétel illetve állítási lehetőség. A vett jelek értékelése 

alapján a fáziscentrum külpontossága és vándorlása meghatározható. Az így meghatározott modellt PCV-

modellnek nevezik (PCV: Phase Center Variation). 
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3-5. ábra. Antennakalibrálás süketszobában 

Abszolút antennakalibrálás robotkarral 

Az abszolút fáziscentrum modellt terepi körülmények között (in situ) valódi műholdak tényleges jeleit észleve is 

meg lehet határozni, ha az antennát minden irányban forgatják. Ezt csak robot-alapon lehet megvalósítani, erre a 

célra kiépített speciális szerkezettel. A robot-alapú méréshez a német Geo++ cégnél robotkart készítettek, amely 

beállított időközönként a tér minden irányában forgatja az antennát. 2000 óta végeznek ilyen kalibrálást, száznál 

több antenna-típust és ezernél több egyedi antennát vizsgáltak. 

 
3-6. ábra. Antennakalibrálás robotkarral. Forrás: www.geopp.com 

Az automatizált mérés és feldolgozás eredménye az antenna PCV modellje. A magyar aktív hálózatban üzemelő 

antennák ilyen módon meghatározott kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkeznek. 

2006 novemberéig az IGS relatív antennamodelleket használt a feldolgozáshoz, azóta áttértek az abszolút 

antenna modellekre. 

4. 3.4 Abszolút helymeghatározás kódtávolságokkal 

A kódtávolság egyszerűsített egyenletét az 3.1. fejezetben így írtuk fel (az atmoszférától és más hibaforrásoktól 

függő tagok elhanyagolásával): 

 
3-66. egyenlet 

Baloldalra rendezve az ismert tagokat: 

 
3-67. egyenlet 
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Figyelembe véve, hogy a rádiójel kisugárzásának ts időpontja a terjedési időtartammal (  ) korábban történt, és 

a beérkezés időpontját t-vel jelölve: 

 
3-68. egyenlet 

A ρ geometriai távolság a műhold és a vevő koordinátáinak a függvénye: 

 
3-69. egyenlet 

Az  geocentrikus műhold-koordináták a rádiójel ts kisugárzási időpontjára (a t 

érkezési időből visszaszámítva: ), a vevőantenna Xr, Yr, Zr geocentrikus koordinátái a rádiójel t 

vételi időpontjára vonatkoznak. Amennyiben a vevő is mozgásban van – például kinematikus mérés esetében – 

úgy a vevő koordinátái is változnak az időben. 

A fenti egyenletek a mért (R-rel jelölt) kódtávolságok és a négy ismeretlen paraméter között teremtenek 

nemlineáris függvénykapcsolatot. Az ismeretlenek a vevő antennájának Xr, Yr, Zr geocentrikus koordinátai és a 

δtr órakorrekció. Ahhoz, hogy ezeket az ismeretleneket a legkisebb négyzetek módszere szerint meghatározzuk, 

a geometriai távolságot linearizálni kell. A Taylor-sorba fejtett geometriai távolság, a ma-gasabb fokú tagokat 

elhanyagolva: 

 
3-70. egyenlet 

A parciális deriváltakat behelyettesítve: 

 
3-71. egyenlet 

ahol a  tag és a deriváltak a vevőre vonatkozó Xr0, Yr0, Zr0 geocentrikus közelítő koordináták ismeretében 

számíthatók: 

 
3-72. egyenlet 

Az egyszerűség kedvéért az időtől függő tagoknál a t jelölést elhagytuk. 

A behelyettesítést elvégezve lineáris egyenletrendszert kapunk, ahol s a műholdak (tulajdonképpen a mért 

pszeudotávolságok) sorszáma (s = 1, 2, ..., m): 

 
3-73. egyenlet 

A ΔXr, ΔYr és ΔZr ismeretlen az 
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3-74. egyenlet 

lineáris modell bevezetésével a legkisebb négyzetek módszere szerint, a kiegyenlítő számításban megismert 

lépésekben számíthatók. Az előző összefüggés mátrixos alakban a következőképpen írható fel: 

 
3-75. egyenlet 

ahol 

 
3-76. egyenlet 

a közvetítőegyenlet tisztatag vektora, azaz a mért és a számított távolság különbsége. A mért távolságot tehát 

javítani kell a műholdak δts órahibájának hatásával. Ha négy műholdra van mérésünk, a négyismeretlenes 

egyenletrendszer egyértelműen megoldható. Ha a műholdak száma négynél nagyobb, az ismeretleneket a 

legkisebb négyzetek módszere szerint felállított normálegyenlet-rendszer megoldása adja: 

 
3-77. egyenlet 

ahol a T felsőindex a mátrix transzponáltjának a jele, Qy a mért kódtávolságok variancia-kovarianciamátrixa 

(amelyet gyakran csak kovarianciamátrixnak neveznek, és a gyakorlatban – a mérések függetlenségét 

feltételezve – diagonális mátrixszal közelítenek): 

 
3-78. egyenlet 

ahol  a mért kódtávolságok a priori varianciája (középhibanégyzete), Im egy m×m méretű egységmátrix;  

a becsült ismeretlenek (eredmények) kovarianciamátrixa, amely már nem diagonális mátrix. 

Mivel az egyenletrendszer felírásánál előzetes koordinátákat használtunk, a linearizálás miatt az ismeretleneket 

csak néhány iterácós lépés után határozhatjuk meg a megfelelő pontossággal. 

Az iterációs lépéseknél a vevő órahibája jelentősen befolyásolja azt az időpontot (a rádiójel kisugárzásának az 

időpontját), amelyre vonatkozóan a műholdak koordinátait ki kell számítani. Ezt a t′ időpontot mindig a 

beérkezési időből és a futási időből számítjuk, ezért ezt minden egyes iterációs lépés után újra ki kell számítani: 

 
3-79. egyenlet 

A normálegyenlet-rendszer megoldása után az ismeretlenek becsült értékével megjavítjuk azok közelítő értékét. 

Az utolsó iterációs lépés után megkapjuk a három koordináta becsült értékét: 
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3-80. egyenlet 

5. 3.5 A relatív helymeghatározás matematikai 
modellje 

5.1. 3.5.1 Differenciális helymeghatározás kódtávolságokkal 

A relatív helymeghatározás lényege az, hogy egyidejűleg két ponton végzünk mérést, ezáltal a csökkentjük a 

mérést terhelő hibák hatását. Hagyományos DGPS technikáról akkor beszélünk, ha egy ismert ponton üzemelő 

vevő a műholdakra mért kódtávolság és a koordinátákból számítható távolság különbségét közel valós időben 

valamilyen rádiócsatornán továbbítja a felhasználó felé, aki ezekkel az általa mért távolságokat megjavítja. 

Az ismert helyzetű A jelű referenciaponton a t0 időpontban az s jelű műholdra mért kódtávolság 

(pszeudótávolság) egyenlete a következő: 

 
3-81. egyenlet 

Itt elhanyagoltuk azt az időkülönbséget, ami a jel indulási és vételi időpontja között van, ezt egységesen 

azonosnak jelöltük. 

A kódtávolság javítása (amit korrekciónak is neveznek) a valódi és mért távolság különbségeként értelmezendő, 

jelölése PRC (Pseudo Range Correction): 

 
3-82. egyenlet 

A javítás az időben változó mennyiség, amit a kódkorreció sebességének nevezhetünk. Angol elnevezése Range 

Rate Correction (RRC). Ha a két korrekciós érték közötti időtartamot –vel jelöljük (ami a gyakorlatban 

általában 1 másodperc), akkor a korrekció változásának sebessége: 

 
3-83. egyenlet 

A pszeudótávolság javítása egy t időpontban: 

 
3-84. egyenlet 

A (t-t0) időkülönbség azt az időtartamot jelenti, amennyivel később használtuk fel a javításokat ahhoz képest, 

mint mikor azok keletkeztek. Az időtartamot a javítás látenciájának nevezik. 

A meghatározandó B jelű ponton a t időpontban az s jelű műholdra mért kódtávolság egyenlete: 

 
3-85. egyenlet 

A B ponton mért javított pszeudótávolság (amit a továbbiakban a számításhoz felhasználunk): 
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3-86. egyenlet 

5.2. 3.5.2 A fázismérésen alapuló relatív helymeghatározás 
matematikai modellje 

A továbbiakban a levezetéseket Husti György könyve alapján ismertetjük. 

Az 1. ? fejezetben felírtuk a fázismérés közvetítőegyenletét nemlineáris alakban: 

 
3-87. egyenlet 

Ezt egyszerűsítve, csak a két legfontosabb korrekciós tagot megtartva és bevezetve a terjedési időtartamot így 

írhatjuk: 

 
3-88. egyenlet 

Ez a fázismérés közvetítőegyenlete. Az egyenletben a ρ geometriai távolság tartalmazza az Xr, Yr, Zr 

ismeretleneket: 

 
3-89. egyenlet 

 
3-7. ábra. Az egyszeres különbség szemléltetése 

 
3-8. ábra. A kettős különbség 

Az ismeretlen paraméterek kiküszöbölésének egyik lehetséges módszere a közvetítőegyenletek különbségének 

képzése. A GPS-mérések feldolgozásánál a közvetítőegyenletek különbsége a következő lehet: 
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• Az egyszeres különbség (single difference, SD): két (A és B) állomáson fázisméréssel meghatározott távolság 

különbsége, egy t időpontban ugyanarra a műholdra végzett mérésből. A különbségből a műhold órahibája és 

az SA hatása kiesik; 

• A kettős különbség (double difference, DD): két (j és k) műholdra vonatkozó egyszeres különbség különbsége, 

amelyből a vevő órahibája is kiesik; 

• A hármas különbség (triple difference, TD): két (t1 és t2) időpontra vonatkozó kettős különbség különbsége, 

amelyből a ciklustöbbértelműség is kiesik. 

Írjuk fel a fázismérés közvetítőegyenletét az A állomáson a j jelű műholdra és a B állomáson a j jelű műholdra 

végzett fázismérésre (Husti 2000): 

 
3-90. egyenlet 

 
3-91. egyenlet 

A két egyenlet különbsége (az atmoszféra hatását kifejező tagok különbségének elhagyásával): 

 
3-92. egyenlet 

ahol  stb. Mivel  és a műholdak órája kellően stabil, a műhold órahibáját 

tartalmazó két tagot egyenlőnek tekinthetjük. Ez az összefüggés az egyszeres különbség közvetítőegyenlete. A 

 tag tehát két fázistávolság különbségéből adódik, amelyből a j műhold órahibáját, továbbá a 

ciklustöbbértelműség „kezdőértékét” is kiküszöböltük. Új összetett mennyiségeket vezettünk viszont be a vevő-

órahibára és a ciklustöbbértelműségre. 

A kettős különbségek képzéséhez írjunk fel a j jelű és a k jelű műholdra vonatkozóan egy-egy egyszeres 

különbséget: 

 
3-93. egyenlet 

 
3-94. egyenlet 

Ebből a j és k műholdra a kettős különbség: 

 
3-95. egyenlet 

ahol  stb. A fenti egyenlet a kettős különbség közvetítőegyenlete, amelyből a vevő 

órahibáját kiküszöböltük, és fennáll az:  egyenlőség. A  összetett mérési eredmény most már 

négy fázistávolságból áll: 

 
3-96. egyenlet 
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az egyenlet minden tagja ugyanarra a t időpontra vonatkozik, az  összetett ciklustöbbértelműség pedig az 

időponttól független egész szám. Hármas különbség képzésével a ciklustöbbértelműség is kiküszöbölhető. 

Írjunk fel két kettős különbséget a t1 és t2 időpontra vonatkozóan: 

 
3-97. egyenlet 

 
3-98. egyenlet 

Ebből a hármas különbség: 

 
3-99. egyenlet 

Ez a hármas különbség közvetítőegyenlete, amelyből a ciklustöbbértelműséget is sike-rült kiküszöbölni. A 

 összetett mérési eredmény nyolc fázistávolságból áll: 

 
3-100. egyenlet 

Az egyszeres, a kettős és a hármas különbségek képzésével három különböző típusú közvetítőegyenletet 

vezettünk le. A három egyenletnek a megoldása elvileg azonos. A hármas különbség robusztus (a durva hibák 

hatására kevésbé érzékeny), de kevésbé pontos megoldást ad. Ennél a megoldásnál ugyanis kiküszöböltük a 

többértelműséget is, amelyet tehát már nem lehet egész számra kerekíteni, így elveszett egy lehetőségünk az 

eredmény pontosítására. Ráadásul számítástechnikai okokból az időkülönbségek szerinti korrelációt is 

elhanyagoljuk, ami jelentősen csökkenti a megoldás geometriai erősségét. Ez a megoldás ezért elsősorban az 

ismeretlen helyzet közelítő értékének gyors meghatározására és a ciklusugrások kimutatására használható. 

A végleges megoldás rendszerint a kettős különbségek közvetítőegyenletéből határozható meg. A 

ciklustöbbértelműség feloldása a helymeghatározás egyik legnehezebb, ugyanakkor „legelbűvölőbb” feladata. 

Ezzel a kérdéssel a következő fejezetben foglalkozunk. 

Lényeges, hogy amint levezetünk egy új összetett mérési eredményt, a hibaterjedés törvényének megfelelően az 

eredmény kovarianciamátrixát is meg kell határozni. A következőkben az egyszeres, a kettős és a hármas 

különbségek kovarianciamátrixát vizsgáljuk meg. 

5.3. 3.5.3 A távolságkülönbségek kovarianciamátrixa 

Az egyszeres különbségek kovarianciamátrixa 

Tegyük fel, hogy egy GPS-vevő  fázismérései függetlenek (tehát nem korreláltak). Ekkor a mérések 

kovarianciamátrixa diagonális mátrix lesz: 

 
3-101. egyenlet 

ahol I az egységmátrix jele és ζ a mérések a priori középhibája (fázismérések esetén pl. ζ = 3 mm). 

Az A és a B állomások egyszeres különbségeit a j és a k műholdra vonatkozóan (a véletlen jellegű hibákat 

tartalmazó mennyiségek aláhúzásával) így írhatjuk: 
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3-102. egyenlet 

vagy mátrixalakban, megjegyezve, hogy a SD, DD, TD jelölések az egyszeres, a kettős és a hármas különbség 

angol elnevezésének (Single/Double/Triple Difference) rövidítései: 

 
3-103. egyenlet 

vagy rövidebben: 

 
3-104. egyenlet 

A hibaterjedés törvényét alkalmazva megkapjuk az egyszeres különbségek kovariancia-mátrixát: 

 
3-105. egyenlet 

Látható, hogy az egyszeres különbségek egymástól függetlenek (nem korreláltak) és a kovariancia-mátrix 

kétszerese a mérések kovarianciamátrixának. 

A kettős különbségek kovarianciamátrixa 

A j, k és l műholdra vonatkozó egyszeres különbségekből két lineárisan független kettős különbséget 

képezhetünk. Válasszuk a j műholdat referenciaműholdnak: 

 
3-106. egyenlet 

vagy rövidebben: 

 
3-107. egyenlet 

A hibaterjedés törvényét erre alkalmazva megkapjuk a kettős különbségek kovarianciamátrixát: 

 
3-108. egyenlet 

A kettős különbségek tehát korreláltak (a főátlón kívüli elemek – a kovarianciák – nem zérusok), és a varianciák 

az egyszeres különbség varianciáinak a kétszeresei. A teljes mérési időszakra a kettős különbségek 

kovarianciamátrixa blokkdiagonális szerkezetű mátrix lesz, amelyben az egyes időpontokra vonatkozó (n – 1) 

méretű blokkok egymástól függetlenek, így könnyen invertálhatók (n az adott időpontban egyidejűleg észlelt 

műholdak száma). 
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A hármas különbségek kovarianciamátrixa 

A hármas különbségek is korreláltak, kovarianciamátrixuk pedig ez: 

 
3-109. egyenlet 

A hármas különbségek korrelációja azonban az időkorreláció miatt jóval bonyolultabb: a (t2 – t1), (t3 – t2) 

időkülönbségeknek megfelelően a közös időpontot tartalmazó különbségek korreláltak lesznek. A 

kovarianciamátrix tehát a teljes mérési időszakra vonatkozóan nagyméretű sávmátrix lesz, amelynek az 

invertálása számítástechnikai nehézségekkel jár. Ez az oka annak, hogy a hármas különbségek esetében 

általában közelítő megoldásokat alkalmaznak. 

5.4. 3.5.4 A ciklusugrás felderítése és megszüntetése 

Bekapcsolása után a geodéziai vevő különféle műveleteket hajt végre. Először is megkeresi a rendelkezésre álló 

műholdakat, majd szinkronizálja a saját óráját a műhold órájához, végül meghatározza a helyzetét. Egy ilyen ún. 

„hideg” indítás néhány másodpercet-percet vesz igénybe. Ezután kezdhetjük a mérést, amikor a vevő a mérési 

adatokat a kívánt időközökben rögzíti. A legfontosabb mérési adatok: a GPS-idő, a kódtávolság és a 

fázistávolság. 

A vevő azonban nem a műhold jelének fázisát, hanem az ún. beat-frekvencia (ütési frekvencia) fázisát méri. A 

beat-frekvencia a műholdról érkező jel frekvenciájának és a vevőben előállított (referencia)jel frekvenciájának a 

különbsége. A beat-frekvencia amiatt keletkezik, hogy az említett két frekvencia nem pontosan egyenlő, 

elsősorban a műhold és a vevő távolságának változása (a Doppler-hatás) miatt. A vevő a beat-frekvencián 

kétféle mérést végez: egy számláló elkezdi számolni az n egész számú periódusokat (a hullámok ún. pozitív 

nullaátmeneteit), ezzel egyidejűleg a mérési időpontokban a fázis Δϕ tört (egész periódusnál kisebb) részét is 

méri. A két rész összegét integrált fázisnak nevezzük: 

 
3-110. egyenlet 

Az eredményből még hiányzik egy harmadik ismeretlen összetevő: a mérés t1 kezdetére vonatkozó teljes 

periódusok ismeretlen  száma, amit ciklustöbbértelműségnek neveznek. A mérési folyamat addig tart, 

amíg a vevő elektronikus kapcsolatot (lock) tart a műholddal. A kapcsolat megszakadásának (loss of lock) 

sokféle oka lehet: építmények, növényzet miatti takarás, gyenge jel, alacsony jel/zaj viszony: ez utóbbi 

többnyire a műhold kis magassági szöge miatt vagy többutas jelterjedés következtében fordul elő. A periódusok 

számlálása mindaddig szünetel, amíg a zavaró hatás meg nem szűnik. A zavarás időszakában ugrás áll be a 

periódusok számlálásában; ez az ún. ciklusugrás (cycle slip). A ciklusugrás a fázis tört részének a mérését 

általában nem zavarja, a tört rész hibás mérése a jel többutas terjedésénél szokott fellépni. 

Mielőtt az adatfeldolgozást megkezdenénk, meg kell keresni a ciklusugrásokat, és azok megszüntetésével ki kell 

javítani az adatokat. Igen fontos a ciklusugrás helyének és mértékének (a kimaradt ciklusok számának) 

megállapítása. A hibakeresés kétféle módszerrel végezhető el: 

• Egyetlen állomás méréséből. Meg kell vizsgálni a kódtávolságok és a fázistávolságok különböző 

kombinációit. A módszer előnye, hogy a vizsgálatot valós idő-ben maga a GPS-vevő is képes elvégezni. 

Hátránya, hogy elsősorban a kódméréseket terhelő jelentős zaj miatt a kisebb ciklusugrások így nem 

mutathatók ki. 

• Két állomás méréséből képzett hármas különbségekkel. A hármas különbségek kép-zésekor a többértelműség 

kiküszöbölődik. A ciklusugrás csak arra a hármas kü--lönbségre van hatással, amelyet a ciklusugrás előtti és 

utáni kettős különbsé-gekből képeztünk. A hármas különbségekkel elvégzett kiegyenlítés eredményéből a 

hibás különbség a hozzá tartozó javítás (a mérésből számított és az előzetes ko-ordináták eltérése) nagy 

számértékéből felismerhető. A hibás mérést a feldolgo-zásból ki kell hagyni (3.9 ábra). A relatív koordináták 

a hármas kü-lönb-sé-gek-ből a ciklusugrás hatásának közömbösítése nélkül is meghatározhatók, a ciklus-

ugrás helye és nagysága is megállapítható. 
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3-9. ábra. A ciklusugrás hatása a kettős és a hármas különbségre 

5.5. 3.5.5 A fázismérések lineáris kombinációi 

Az L1 és L2 fázismérés lineáris kombinációi segítségével új, összetett mérési eredményeket vezethetünk le, 

amelyek különleges tulajdonságokkal rendelkeznek. A lineáris kombináció elvileg mind a kódtávolságok, mind 

a fázistávolságok esetében alkalmazható. Általában azonban csak fázisméréseknél használják a következő céllal: 

• az ionoszféra hatásának csökkentésére; 

• a ciklustöbbértelműség feloldásának megkönnyítésére. 

A ϕ1(t) és ϕ2(t) fázismérés lineáris kombinációinak általános alakja: 

 
3-111. egyenlet 

ahol n és m szabadon választható értékek: általában egész, ritkábban valós számok. A ciklus-

egységben kifejezett mennyiséget úgy tekintjük, mint egy levezetett (fiktív) mérési eredményt, amelyre 

érvényes: 

 
3-112. egyenlet 

A fiktív mérési eredményhez tartozó frekvencia és hullámhossz (feltéve, hogy n és m egész számok): 

 
3-113. egyenlet 

és 

 
3-114. egyenlet 

Hasonló módon a ciklustöbbértelműségre is érvényes: 

 
3-115. egyenlet 

mivel N1 és N2 egész számok, tehát Nn,m is egész szám lesz. 

Az ionoszféra okozta késés a 2.1 alfejezet szerint: 
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3-116. egyenlet 

ahol FI az L1-jelre vonatkozó ún. ionoszfératényező: 

 
3-117. egyenlet 

Minél kisebb ez a tényező, annál jobban csökkenthető az ionoszféra hatása. A legkedvezőbb esetben: 

 
3-118. egyenlet 

vagyis 

 
3-119. egyenlet 

(az arány a vivőfrekvenciákból adódik). 

Az ionoszféra hatása tehát az n = ±77 és m = μ60 értékekkel gyakorlatilag teljesen kiküszöbölhető. 

A hibaterjedés törvényét alkalmazva megkapjuk a levezetett fázis varianciáját: 

 
3-120. egyenlet 

Feltételezve az L1- és L2-fázismérés azonos pontosságát : 

 
3-121. egyenlet 

Gyakran előnyösebb a lineáris kombinációt fázistávolságban kifejezni: 

 
3-122. egyenlet 

Új jelölésekkel: 

 
3-123. egyenlet 

ahol: 

 
3-124. egyenlet 

 
3-125. egyenlet 

Ebből a levezetett fázistávolság középhibája: 
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3-126. egyenlet 

Az n és m paraméterek hatása a hullámhosszra, az ionoszfératényezőre és a mérés középhibájára tehát az 

előzőek szerint számítható. A fázismérés  ciklusegységben kifejezett kö-zép-hibája 3 mm 

távolságnak felel meg. 

Néhány jellegzetes kombináció: 

wide lane:  , 

narrow lane:  , 

ionoszféra hatásától mentes:  ; FI = 0,000 , 

az ionoszféra hatása:  . 

A széles sávú (wide lane) kombináció jellemzője a 86,2 cm-es hullámhossz, az ionoszféra okozta viszonylag 

kismértékű késés és a még elfogadhatóan nagy középhiba. A nagyobb hullámhossznak köszönhetően a 

ciklustöbbértelműség még hosszabb vektorok mérésekor is könnyebben feloldható. 

Bár a keskeny sávú (narrow lane) kombináció tulajdonságai kevésbé kedvezőek, néha mégis alkalmazzák azt 

rövid vektorok mérésekor. 

Az ionoszféra hatásától mentes kombináció az ionoszféra hatását teljesen kiküszöböli, a rövid hullámhossz 

azonban igen megnehezíti a ciklustöbbértelműség feloldását. Ha viszont az (N1 – N2) wide lane 

ciklustöbbértelműség egy előzetes megoldásból ismert, akkor ez jelentősen megkönnyíti az ionoszféra hatásától 

mentes ciklustöbbértelműség feloldását. A wide lane ciklustöbbértelműséget az ionoszféra hatásától mentes 

lineáris kombinációba helyettesítve újabb (az ionoszféra hatásától továbbra is mentes) lineáris kombinációt 

kapunk, amelynek a hullámhossza 10,7 cm, középhibája 9,77 mm. 

Az ionoszféra hatását kifejező kombináció (amelyet „geometriamentes” kombinációnak is neveznek) különleges 

eset, tekintve, hogy itt éppen a távolságot küszöböltük ki. Ez a kombináció az ionoszféra tanulmányozására 

használható fel. 

5.6. 3.5.6 A fázismérések felhasználása a vektorösszetevők 
számításához 

Induljunk ki újra kódtávolságok és fázistávolságok lineáris modelljéből, és hagyjuk figyelmen kívül az 

atmoszféra okozta késéseket: 

kódtávolság mérésekor: 

 
3-127. egyenlet 

fázistávolság mérésekor: 

 
3-128. egyenlet 

ahol a geometriai távolság: 

 
3-129. egyenlet 
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A kódmérés és a fázismérés modelljének szerkezete hasonló, különbség csak a fázistávolságban előforduló  

tag, az ismeretlen ciklustöbbértelműség (minden egyes műholdra vonatkozóan). A 3.5.1. fejezetben láttuk, hogy 

a kódtávolságok modellje minden egyes mérésre (epochára) könnyen megoldható. A megoldáshoz csak négy 

műholdra vonatkozó egyidejű mérés szükséges. 

A fázistávolságok modelljének megoldása ezzel szemben sokkal bonyolultabb, mivel itt az  

ciklustöbbértelműségek növelik az ismeretlenek számát. 

Tegyük fel, hogy négy műhold jelére egyidejű fázismérést végeztünk. Az ismeretlenek száma: három Xr, Yr, Zr 

koordináta, négy  ciklustöbbértelműség és egy  órahiba. (Az órahiba minden egyes t epochára 

vonatkozóan új ismeretlen!). A „fölös” mérések száma tehát 4–8=–4. Van azonban egy ún. rangdefektus, mert 

egy többértelműség szabadon választható. A „fölös” mérések száma tehát –3. A fölös mérések r (redundancy) 

száma a statikus fázismérés általános esetében a következő: 

 
3-130. egyenlet 

ahol ne az epochák száma, ns a műholdak száma és d a rangdefektus (ebben az esetben d=1). Nem elegendő tehát 

egyetlen epocha mérés. A megoldáshoz legalább két epocha szükséges (és természetesen legalább négy 

műhold). Jobb azonban egy referenciaállomás segítségével áttérni a bemutatott különbség-képzési módszerre, 

ekkor ugyanis a szabályos hibák hatását jórészt ki lehet küszöbölni. 

Relatív helymeghatározás kettős különbségből 

A kettős különbség közvetítőegyenlete a korábbiak szerint: 

 
3-131. egyenlet 

Ebben az egyenletben valamennyi órahiba ki van küszöbölve. A távolságjellegű mennyiséget négy távolság 

mért értékéből képezzük: 

 
3-132. egyenlet 

Minden egyes távolság a koordináták függvénye. A fenti egyenlet jobb oldalának valamennyi tagját linearizálva: 

 
3-133. egyenlet 

Helyettesítsük ezt az egyenletet az előzőbe, és vegyük figyelembe, hogy a B állomás helyzetét az A állomás 

helyzetéhez képest akarjuk meghatározni. Az A állomás koordinátái tehát ismertek és változatlanok, azaz 

 

A közvetítőegyenleteket ezáltal a következő alakra egyszerűsítettük: 
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3-134. egyenlet 

ahol az egyenlet bal oldalán lévő levezetett (fiktív) mennyiség a mért távolságokból, a B állomás közelítő 

koordinátáiból és az A állomás ismert koordinátáiból számítható: 

 
3-135. egyenlet 

A (3-134) egyenlet együtthatóit pedig a (3-133) egyenlet alapján a következőképpen számíthatjuk: 

 
3-136. egyenlet 

A megoldás könnyebb megértése érdekében tételezzünk fel egy egyszerű esetet: négy (j, k, l, m) műholdat és két 

(t1, t2) epochát. A kettős különbségek képzésekor már kiderült, hogy referenciaműholdat kell választani; 

válasszuk a j műholdat. A négy műholdra végzett mérésből epochánként három (összesen hat) kettős 

különbséget képezhetünk. A Δy = AΔx alakban felírható számításhoz az A mátrixot, valamint a Δx és Δy 

vektorokat a (3-134), (3-135) és (3-136) egyenletek alapján az alábbiak szerint írhatjuk fel: 

 
3-137. egyenlet 

 

 
3-138. egyenlet 

A mérések kovarianciamátrixa a 3.5.3. alfejezet szerint: 
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3-139. egyenlet 

A példában nincs fölös mérés, mert a kettős különbségek hat egyenletében összesen hat ismeretlen fordul elő: 

három koordinátakülönbség és három összetett ciklustöbbértelműség. A B állomás ismeretlen koordinátái a 

közelítő értékekből és a megoldás részeként adódó koordináta-változás-ból számíthatók: 

 
3-140. egyenlet 

Említettük, hogy a fenti példában nincs fölös mérés. Ha több mint négy műholdat és/vagy több mint két epochát 

mérünk, akkor az ismeretleneket a legkisebb négyzetek módszere szerint kiegyenlítéssel kell meghatározni. 

Minden egyes összetett ciklustöbbértelműség négy, továbbra is ismeretlen „egyszerű” ciklustöbbértelműségből 

áll: 

 
3-141. egyenlet 

Mivel a jobb oldalon mind a négy ciklustöbbértelműség egész szám, az összetett ciklustöbbértelműség is csak 

egész szám lehet. A legkisebb négyzetek módszere szerinti kiegyenlítés azon-ban a többértelműségekre valós 

(de általában nem egész) értékeket ad. Ez az ún. valós típusú meg-oldás (float solution). A valós típusú 

megoldásból kiindulva kell megtalálni az egész típusú megoldást (fix solution), erről szól a következő fejezet. 

6. 3.6 A ciklustöbbértelműség feloldása 

6.1. 3.6.1 A probléma és általános megoldása 

A ciklustöbbértelműség a fázismérés kezdetének időpontjában a vivőhullám N egész számú periódusainak 

darabszámát jelenti. A ciklustöbbértelműség feloldása alatt az N értékének a meghatározását értjük. 

Ciklustöbbértelműségről tehát csak a fázismérések esetében beszélhetünk, viszont mivel minden geodéziai 

pontosságú GNSS-mérés fázismérésen alapul, ez mindig jelenlévő probléma. A problémát az okozza, hogy az N 

értékére általában nem egész számot kapunk. A lebegőpontos (valós típusú) szám kerekítése a hozzá 

legközelebb eső egész számmá (a kerekítés szabályai szerint) nem mindig ad megfelelő megoldást. A relatív 

helymeghatározás esetében a szokásosan alkalmazott különbségképzési módszer nem csökkenti a szükséges 

mértékben a pályahibák és a légköri hibák hatását, aminek következtében a ciklustöbbértelműség meghatározása 

bizonytalanná válik. Gyakorlati tapasztalatból tudjuk, hogy a ciklustöbbértelműség akkor oldható fel 

biztonságosan, ha: 

• összhang van a vektor hossza és a mérés ideje között, vagyis a hosszabb vektorokat hosszabb ideig mérjük; 

• kedvező a műholdgeometria; 

• minél több, de legalább 5 műholdat észlelünk; 

• a mérést nem terheli többutas terjedés; 

• nincsenek kitakarást okozó objektumok; 
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• elegendően hosszú ideig tart a mérés. 

Kérdés persze, hogy mit értünk elegendő hosszúságú mérési időtartamon, mennyi idő szükséges egy vektor 

adott pontosságú meghatározásához. A mérési időtartamnak a nagypontosságú statikus módszer esetén azért van 

jelentősége, mert a hosszabb mérési idő alatt a műholdgeometria is jobban változik, így a ciklustöbbértelműség 

a valós típusú megoldásból pontosabban becsülhető, könnyebb a valós típusú megoldást egész értéket adó 

számra kerekíteni. A 90-es évek elején az akkori GPS-vevőkkel és szoftverekkel egyetlen vektor 

meghatározásához egy teljes órányi mérési időre volt szükség. Rövidebb mérési idő mellett sokáig kellett 

keresni a legjobban megfelelő egész értékű ciklustöbbértelműségeket, és ez megnövelte a számítási időt. A 

későbbi években az újabb és újabb típusú GPS-vevők és a javított szoftverek jóvoltából a mérési időt erőteljesen 

csökkenteni lehetett. 

A tévedések elkerülése végett tisztázni kell a szükséges mérési időtartam fogalmát. Ha 10 percig mérünk 10 s 

gyakorisággal, akkor összesen 60 L1- és 60 L2-fázistávolságot rögzíthetünk. Átlagos körülmények között ennyi 

adat elegendő egy rövidebb vektor meghatározásához. Ugyanakkor viszont egy perc mérési idő egy másodperc 

gyakorisággal ugyanúgy 60 L1- és 60 L2-fázistávolságot ad. Ez utóbbi azonban nem egyenértékű a 10 perces 

mérési idővel, mert 10 perc alatt nagyobb a műholdak geometriájának a változása. Az egy perc mérési idő – 

statikus mérést feltételezve – általában nem elegendő (vagy legalábbis nem minden algoritmus számára 

elegendő) a ciklustöbbértelműség feloldásához. 

Az általános stratégia a ciklustöbbértelműség feloldására a következőképp jellemezhető. 

• Először lehatárolnak egy ún. kereső teret, amely a lehetséges többértelműség-értékeket tartalmazza. Ez lehet 

például a kettős különbségek esetében a valós típusú megoldáshoz legközelebbi kerekített értékek halmaza, 

de a jelöltek száma növelhető, ha például nemcsak a legközelebbi kerekített éréket, hanem az annál eggyel 

nagyobbat vagy kisebbet is bevesszük a kereső térbe. 

• A következő lépésben sorra veszik valamennyi megoldás-jelöltet és megvizsgálják annak az esetnek a 

maradék ellentmondásait (javításait). Vagyis a kiválasztott megoldás-jelölt feltételezésével kiszámítják a 

végeredményt, képezik a mérési eredmények javításait majd azokból valamilyen megbízhatósági mérőszámot 

(középhibát), amely a kiválasztott jelöltre jellemző érték. 

• Ezután sorba állítják a különböző megoldásokból számított középhibákat és rendszerint azt tekintik 

legjobbnak, amelynek középhibája a legkisebb. 

Mivel a legjobb (az igazi) megoldás kiválasztása bizonytalansággal jár (innen is ered a ciklustöbbértelműség – 

phase ambiguity – elnevezés), további vizsgálatokat (például statisztikai próbákat) végeznek. A gyakorlatban, a 

szoftverekben alkalmazott egyik eljárás szerint képezik a legjobbnak tartott (legkisebb középhibájú) megoldás 

és a sorban következő, második legjobb megoldás középhibájának a hányadosát, amit ratio-nak neveznek. Ha ez 

a viszonyszám (hányados) nagy érték, vagyis markánsan (például háromszor nagyobb mértékben) különbözik a 

második legjobbnak tartott megoldástól, akkor elfogadják az eredményt. 

A float megoldás pontossági mérőszámai alapján igyekeznek minél kisebb kereső teret meghatározni. Minél 

több ugyanis a megoldásjelölt, a kereső tér nagysága az N értékek ingadozásának növekedésével hatványozottan 

növekszik. Ha például a megoldást a kettős különbségek alapján keressük, és 6 műholdat észlelünk, akkor 5 

kettős különbség képezhető és a 3-4. táblázat szerint nő a megoldásjelöltek száma, amennyiben az N 

ingadozására a kerekített érték körül 2, 5, 10 vagy 50 lehetőséget engedünk meg. 

3-3. A megoldás-jelöltek számának növekedése az N ingadozása függvényében (6 

műhold kettős különbségeinél) (forrás: Krauter 2002, 271. old.). táblázat - 
 

N  ingadozása  

ciklus egységben 
A megvizsgálandó  ciklus-

többértelműségek  száma (kettős 

különbségnél,  egy műholdpárra) 

A megoldásjelöltek 

száma  (6 műhold 

esetén) 

1 3 35=243 

2 5 55=3 125 
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5 11 115=161 051 

10 21 215=4 084 101 

50 101 1015=10 510 100 501 

6.2. 3.6.2 Egy példa a problémára 

Felhasználói szempontból az a kérdés, hogy a szoftverek által valamilyen valószínűségi szinten kimutatott fix-

megoldás valóban helyesnek tekinthető-e minden esetben? A GPS-alapműnek számító könyvében Hoffmann-

Wellenhof is ad erre példát (3.5. táblázat). Az elemzés tárgya egy 10 perces illetve 5 perces gyors statikus mérés 

6 holdra. Ekkor a lebegőpontos ponthely körüli 5 cm-es rácshálóban összesen 55=3125 lehetséges kerekítési 

esetet vizsgált a szoftver, vagyis az N értékének ingadozása 5, mivel a kerekítés szabálya szerinti N értéknél 2-

vel nagyobb, illetve 2-vel kisebb értéket is megengedtünk. Mindegyik kettős különbség értéke lehet: N-2, N-1, 

N, N+1, N+2. A szoftver kiválasztotta azt a megoldást, amelynek a szórása a legkisebb. A táblázat a három 

legjobb szórású esetnél a float-megoldásból adódó kerekített értéket tünteti fel. Ugyanezt elvégezve az 5 perc 

időtartamű mérésnél (ahol a táblázat csak az utolsó három számjegyet tünteti fel) látható, hogy nem a legkisebb 

szórású változat (1. fix) adja a valódi megoldást. Ilyen esetek elkerülésére építik be az első és a második legjobb 

fix-változat szórása hányadosának (ratio) figyelését. A 10 perces mérésnél a ratio=8,8, az 5 perces mérésnél a 

ratio=1,1, ami nem jelez markáns különbséget (a ratio>3 értéket tartják megfelelőnek). További statisztikai 

próbák beépítésével igyekeznek elkerülni a téves meghatározást, például vizsgálják a kapott szórásnak egy 

becsült előzetes értékhez való arányát, vagy a float és fix megoldás arányát. 

3-4. A ciklustöbbértelműség hibás feloldása rövid mérési idő esetén. Forrás: (Hofmann-

Wellenhof et al. 1997, p. 225-226) . táblázat - 
 

Műho

ld-

párok 

Kettős különbség (10 perces mérés 6 

holdra) 
Kettős különbség (5 perces 

mérés 6 holdra) 

Lebegőpo

ntos 

megoldás 

1. fix 2. fix 3. fix Lebeg

őponto

s 

1. fix 2. fix 3. fix 

m0=0,044 m0=0,386 m0=0,453 m0=0,1

37 
m0=0,1

55 
m0=0,2

30 

2 – 19 17329426,

28 
17 329 

426 
17 329 

426 
17 329 

426 
426,46 425 426 426 

6 – 19 14178677,

03 
14 178 

677 
14 178 

676 
14 178 

678 
677,19 675 677 675 

11 – 

19 
11027757,

71 
11 027 

758 
11 027 

757 
11 027 

759 
757,76 757 758 756 

16 – 

19 
-

1575518,8

8 

-1 575 

519 
-1 575 

518 
-1 575 

520 
518,47 516 519 518 

18 – 

19 
-

15754175,

80 

-15 754 

176 
-15 754 

176 
-15 754 

176 
175,41 175 176 175 

6.3. 3.6.3 A ciklustöbbértelműség feloldása LAMBDA-módszerrel 

A ciklustöbbértelműség gyors feloldása és ebből adódóan a mérési idő lerövidítése a keresőalgoritmus 

hatékonyságán múlik. A különböző keresőalgoritmusok közül a Hollandiában, Peter Teunissen által kifejlesztett 
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ún. LAMBDA-módszert írjuk le Husti György könyve alapján. Az eljárás a legkisebb négyzetek módszerével 

határozza meg az egész számot adó legjobb megoldást, de figyelembe veszi a megoldásjelöltek korrelációját, 

vagyis azok variancia mátrixát. 

Ahhoz, hogy a ciklustöbbértelműségek értékét valóban egész számokként határozzuk meg, a szokásos 

kiegyenlítési módszert ki kell bővíteni. A szokásos kiegyenlítésből ugyanis valós, de általában nem egész 

számokat kapunk. 

A szabatos GPS-pontmeghatározás számításakor két lépés követi egymást. 

• Az első lépés a valós típusú megoldás (számítástechnikai kifejezéssel: lebegőpontos megoldás, float solution) 

meghatározása, amelyben mind a koordinátákat, mind a ciklustöbbértelműségeket valós számoknak 

feltételezzük. 

• A második lépésben használjuk fel annak az ismeretét, hogy a ciklustöbbértelműségek csak egész számok 

lehetnek. Miután ezeket mint egész számokat meghatároztuk, kiszámíthatjuk a koordináták végleges értékét. 

A második lépésben tehát a többértelműségeket egész számokként „rögzítjük”, innen a „fix” típusú megoldás 

(fixed solution) elnevezés. 

A második lépés (a ciklustöbbértelműségek egész értékének biztosítása) nem egyszerű feladat. Ez főként olyan 

esetekben igaz, amikor rövid ideig tartó méréseket végzünk. A nehézségek elkerülésére a kinematikus 

méréseknél korábban különböző „trükköket” alkalmaztak a mérés kezdetén szükséges ún. inicializáláshoz. Ilyen 

„trükk” az antennacserés eljárás, az inicializálás statikus méréssel, vagy a kinematikus mérés indítása ismert 

pontról, avagy ismert rövid távolság végpontjairól. Az inicializálás után nem szakadhatott meg a mozgó vevők 

kapcsolata a műholdakkal, pontosabban szólva, folyamatosan biztosítani kellett legalább négy műhold egyidejű 

vételét. 

 
3-10. ábra. A többértelműségi probléma két dimenzióban 

A többértelműségi problémát két dimenzióban a 3.10 ábra szemlélteti. A lehetséges megoldások száma 

meglehetősen durva közelítéssel (2R + 1)n, ahol az R egész szám a keresőgömb (két dimenzió-ban keresőkör) 

sugara hullámhosszegységben, n a meghatározandó ismeretlen N ciklustöbbértelműségek száma, amely a mérés 

kezdetén az észlelt műholdak számával azonos (az ábrán n = 2). 

A ciklustöbbértelműség egész számot adó megoldására különböző módszereket fejlesztettek ki azzal a céllal, 

hogy a számítást kizárólag a kinematikus vagy statikus mérésekből külön inicializá-lás nélkül ún. 

keresőeljárással a lehető legrövidebb idő alatt lehessen elvégezni. A Delfti Műszaki Egyetem (T. U. Delft) 

Geodéziai Karán kifejlesztett ún. LAMBDA-módszer (Least-squares AMBi-guity Decorrelation Adjustment) a 

legkisebb négyzetek módszerének szigorú alkalmazásával hatá-rozza meg az egész számot adó 

többértelműséget. Az eljárás egy (hiper)ellipszoiddal definiált sokdimenziós térben (a dimenziók száma 

megegyezik az összetett ciklustöbbértelműségek számával) módszeresen keresi meg azt a metszéspontot, amely 

statisztikai szempontból a „legközelebb” van a valós típusú becsléshez. Sok más program keresőeljárása „ad 

hoc” jellegű, ezért a kere-sés sokáig tart. 
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3-11. ábra. A megoldás keresése két dimenzióban 

 
a valós típusú becslés, az ellipszis határvonalán belül valamennyi rácspont egy-egy lehetséges „fix” megoldás 

A LAMBDA-módszer a keresés előtt egy transzformációt (ún. újraparaméterezést) alkalmaz. A 

ciklustöbbértelműségek kettős különbségei helyett ezeknek a ciklustöbbértelműségeknek a megfelelő számú 

lineáris kombinációját veszi alapul. Ezeket a kombinációkat esetenként határozza meg, töb-bek között a 

műholdgeometriát is figyelembe véve. A cél az, hogy a ciklustöbbértelműségek között fennálló korreláció minél 

erősebben csökkenjen, természetesen a ciklustöbbértelműségek egész szám jellegének megmaradása mellett. 

Egy ilyen transzformáció csak több lépésben végezhető el. Kétdimenziós példa esetében a kovari--ancia-

mátrixot geometriailag egy ellipszis szemlélteti. Induljunk ki a következő kovarian-cia-mát--rixból: 

 
3-142. egyenlet 

Az igen erős korreláció (együtthatója r = 0,9998) miatt az ellipszis erősen megnyúlt, szivar alakú. Ilyen esetben 

a keresőeljárás hosszadalmas. Annak érdekében, hogy a keresést lerövidítsük (vagyis hatékonnyá tegyük azt), az 

ellipszist a nagytengelye mentén „összenyomjuk” úgy, hogy lapultsága a lehető legkisebb legyen, de területe 

nem változhat. Az adott példában ehhez három lépés szük-séges, amelyhez a megfelelő transzformációs 

mátrixok: 

 
3-143. egyenlet 

A transzformációs mátrixoknak néhány feltételt ki kell elégíteniük: 

• az elemek csak egész számok lehetnek; 

• a mátrixoknak legyen inverzük; 

• az ellipszis területe a transzformáció során nem változhat. 

Az eredő transzformációs mátrixot a három mátrix szorzata adja: 

 
3-144. egyenlet 
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A Z transzformációs mátrix felhasználásával kapjuk a „transzformált” kovarianciamátrixot: 

 
3-145. egyenlet 

A transzformáció eredményeként a keresés gyors és hatékony még nagyon rövid mérési idő mellett is. A 

transzformáció nélküli számítási idő esetenként különböző: néhány másodperc, néhány perc, esetleg néhány óra 

is lehet. A transzformáció után a számítási idő 10...20 ezredmásodpercig (!) tart. A gyorsaságnak köszönhetően 

a többértelműség feloldása és az újrainicializálás a vevő mozgása közben is végrehajtható, innen származik a 

módszer „mozgás közbeni” (On-The-Fly, OTF) elnevezése. 

Irodalomjegyzék 

 

Ádám J, Bányai L, Borza T, Busics Gy, Kenyeres A, Krauter A, Takács B:  Műholdas helymeghatározás.  

Műegyetemi Kiadó,  Budapest,  2004 

Csepregi Sz :  Kiegyenlítő számítás.  Főiskolai jegyzet.  Székesfehérvár,  1996 

Bányai L:  A műholdas helymeghatározás földtudományi alkalmazása.  MTA doktori értekezés kézirata,  

Sopron,  2007 

Biró P:  Felsőgeodézia.  Egyetemi jegyzet,  Budapest,  2003.  www.agt.bme.hu/tantargyak 

Biró P:  Kozmikus geodézia.  Egyetemi jegyzet,  Budapest,  2003.  www.agt.bme.hu/tantargyak 

Hofmann-Wellenhof B, Lichtenegger H, Collins J :  Global Positioning System Theory and Practice. Fourth, 

revised edition.  Springer-Verlag.  Wien, New York  1997 

Husti Gy, -Ádám J, Bányai L, Borza T, Busics Gy, Krauter A:  Globális helymeghatározó rendszer (bevezetés).  

Nyugat-Magyarországi Egyetem,  Sopron,  2000 

Krauter A :  Geodézia. Budapest,  2002 

Takács B :  GPS-mérések abszolút feldolgozását terhelő hibahatások vizsgálata.  Phd értekezés,  Budapest, 

BME,  2004 

Teunissen P J G, P J de Jonge, C J M Tiberius :  GPS World,  1995 

Xu Gouochang:  GPS Theory, Algorithms and Applications.  Spriger-Verlag,  Berlin Heidelberg,  2003 


