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II. GEOMETRIAI ADATNYERÉS

1. A GEOMETRIAI ADATNYERÉS GEODÉZIAI ALAPJAI

A geometriai adatnyerési eljárások részletes tárgyalását megelőzően fontosnak tartjuk, hogy röviden áttekintsünk néhány geodéziai
alapfogalmat, amelyek bizonyos szintű megismerése a továbbiak megértéséhez mindenképpen szükséges. Ezek közül néhányat említsünk
is meg: a Föld alakja, helymeghatározás, vonatkozási (referencia) rendszer, koordináta-rendszer, vetület.

Geodéziai alapfogalmak

A geodéziát szokás a helymeghatározás tudományaként is emlegetni. Ez a tudomány, az előző meghatározás kapcsán, pedig számtalan
problémával foglalkozik.

Ezek közül – a teljesség igénye nélkül – emeljünk is ki néhányat. Ezek a következők:

a Föld alakjának, méreteinek, nehézségi erőterének meghatározása,
 
ellenőrző hálózatok létesítése,
 
a földfelszínen található természetes és mesterséges objektumok helyének meghatározása,
 
az épített környezet objektumai helyének kijelölése (kitűzések),
 
térképezési feladatok, stb..

A felsoroltak mindegyikére most természetesen nem térünk ki.

A Föld fizikai felszíne

Ami a Föld fizikai felszínét illeti, az egy olyan szabálytalan határfelületnek tekinthető, amely annak szilárd és folyékony tömegeit a légkörtől
elkülöníti. Maga a fizikai földalak – annak rendkívüli bonyolultsága miatt – a napi geodéziai gyakorlatban inkább mint definíció létezik,
helyette annak modelljéül szolgáló elméleti földalakok (geoid, szferoid, gömb) használata terjedt el, minthogy ezek a Föld egészének fizikai
vagy geometriai tulajdonságait jól jellemzik.

Érdekességként 2.1.1. ábrán bemutatjuk azt, hogy a geodézia fejlődéstörténetében a Föld alakjára – az ókortól napjainkig – milyen
elképzelésekkel találkozhatunk, azaz hogyan jutottunk el a korongtól a geoidig.

2.1.1. ábra. A Föld alakjára vonatkozó elképzelések fejlődése.

Ismeretes az, hogy a Föld felszínének mintegy 70%-át az óceánok, tengerek és egyéb más vízfelületek képezik, ezért az, mint szintfelület a
fizikai földfelszín egy célszerű közelítésének tekinthető.



A szintfelület a nyugalomban lévő folyadék felszíne által kijelölt felület, amelyre csak a nehézségi erő hat. Jelenlegi ismereteink szerint a
Földet legjobban a geoid, mint elméleti földalak közelíti.

A geoid egy fizikai realitás, egy olyan szintfelület, amely valamely tenger középtengerszintjén kijelölt ponton halad át. A geoid úgy is
definiálható, mint a Föld azon nívófelülete, amelynek nagyobb részét az idealizált nyílt világtengerek képezik, ha eltekintünk a sajátos
tengeri hatásoktól. Bevezetése 1872-ben J. B. Listing nevéhez fűződik. Minthogy ennek a fizikai jellegű elméleti földalaknak a matematikai
leírása zárt alakban nem lehetséges, ezért a geodéziában a geoid elsősorban, mint magassági referencia felület használatos. Vetítővonala
a függővonal, amely merőleges a szintfelületre, annak érintője pedig a helyi függőleges irányát jelöli ki.

Ami az ezen felülethez kapcsolódó helymeghatározást illeti, itt a vetítés kapcsán a szintfelületi normális kap szerepet, és a felszíni pont
helyének megadása vízszintes értelemben a felületen csillagászati koordinátákkal , magassági értelemben pedig a geoid fölött

értelmezett ún. ortometrikus magassággal (H) történik. A napi szóhasználatban az utóbbit tengerszint feletti magasságnak nevezik,
amelyet a geodéziában általában a geometriai szintezés módszerével határoznak meg.

A vízszintes értelmű mérések alapfelületeként pedig különböző (közelítő) földi ellipszoidokat alkalmaznak, amelyek jól illeszkednek a Föld
alakjához és az azt közelítő (helyettesítő) geoidhoz, továbbá matematikailag egyértelműen leírhatóak. Az említett két közelítő és helyettesítő
felület a Föld különböző helyein egymás fölött vagy alatt helyezkedik el, a köztük lévő távolságot geoid-undulációnak hívják, és ennek
mértéke a teljes Föld vonatkozásában nem haladja meg a ±100 m-t. A földi ellipszoidokat lencse szferoidoknak is szokás nevezni, amelyek
úgy jönnek létre, hogy a földi meridiánt jól jellemző ellipszist a kistengelye mentén megforgatjuk. Ez a meridián-ellipszis a fél nagytengellyel
és a fél kistengellyel adható meg.

Az előző két adatból számítható a lapultság

is, amelyet szintén használnak a geodéziai (vetülettani) gyakorlatban. A Föld egyes országaiban vetítési alapfelületként számos forgási
ellipszoidot (több mint százat) használtak, és használnak ma is. Ezek az előbb megadott ellipszoidi paramétereikben, az azokat meghatározó
tudós személyében vagy tudományos szervezet nevében és a bevezetésük évében különböznek egymástól.

A 2.1.1. táblázatban néhány Magyarországon használt földi ellipszoid jellemzőit foglaljuk össze:

MEGNEVEZÉS a [km] b [km] l

Bessel, 1841 6377,397 6356,079 1:299,15

Hayford, 1924 6378, 388 6356,912 1:297,00

Kraszovszkij, 1948 6378,245 6356,863 1:298,30

IUGG GRS, 1967 6378,160 6356,775 1:298,25

WGS84 6378,137 6356,752 1:298,26

2.1.1. táblázat.  Földi ellipszoidok a hazai geodéziai  gyakorlatban

Az egyes forgási ellipszoidok elhelyezése történhet abszolút módon, ilyenkor az ellipszoid kistengelye és a Föld forgástengelye közös, és az
ellipszoid geometriai középpontja és a Föld súlypontja egybeesik. Relatív elhelyezéskor szoktunk referencia ellipszoidról beszélni, ebben az
esetben az utóbbi feltétel nem megkövetelt, sőt a tengelyek kapcsán is csak a párhuzamosság az elvárás. A referencia ellipszoid olyan
szferoid, amely a felmérendő területen (pl. egy ország területe) jól simul a geoidhoz. A földi ellipszoidhoz, mint geodéziai alapfelülethez
kapcsolódó helymeghatározáskor a vetítésre vetítő vonalként az ellipszoidi normálist használjuk. Itt a földfelszíni pont helyének megadása
ún. geocentrikus koordináta-rendszerben történik. Az ellipszoidi koordináták ilyenkor lehetnek térbeli derékszögű vagy földrajzi
koordináták. A 2.1.2. ábrán ezt szemléltetjük is.



2.1.2. ábra. Ellipszoidi koordináta-rendszerek

Mint már említettük a Föld helyettesítésére a geoid, a földi ellipszoid és a sugarával jellemezhető gömb használatos, amelyeket a
geodéziában alapfelületekként szokás kezelni.

Vetületek

Ezek a térképezési feladatok megoldásakor vetítési alapfelületeket is jelentenek. A vízszintes vonatkozási rendszer egy adott
paraméterekkel meghatározott földi ellipszoid, amelyet elhelyezését tekintve a fizikai földfelszínhez kezdőpontjával, tájékozásával és a geoid-
unduláció pontbeli értékével adnak meg. A magassági referencia rendszert a kiegyenlített szintezési hálózat és a magassági alapszint (pl.
Balti) rögzítik. Az egyes referencia ellipszoidok kapcsán használatos a ’dátum’ elnevezés is. Néhány Magyarországon használt vízszintes
értelmű vonatkozási rendszer jelölése a következő: S-42, HD72 és EUREF 89. A gömb vetítővonala annak normálisa (sugár irányú), a
felületére rávetített pont helyét a gömbi szélesség és hosszúság rögzíti. Az itt megadott különféle vonatkozási rendszereket meglévő passzív
és aktív alapponthálózatok testesítik meg, amelyek területi kiterjedésüktől függően a geometriai rend alapjául szolgálnak. A meghatározandó
pontok térbeli helyzetének megadása mind az alapfelületen, mind pedig a képfelületen (vetületen) koordináta rendszerben valósul meg.
Ennek megfelelően beszélhetünk a pontok alapfelületi vagy vetületi koordinátáiról.

Maga a vetület szó képfelületet jelent, amely egy olyan felületet takar, ami érinti az alapfelületet és térképezési célból lett bevezetve.

A geodézia vetületnek használja a Gauss gömböt (kettős vetítéskor), a síkot, továbbá más olyan síkba teríthető felületeket is, mint a henger
és a kúp. Már a középiskolai tanulmányokból is ismert, hogy a vetülettan olyan tudományág, amely matematikai összefüggéseket használ
arra, hogy a görbült alapfelület egyes pontjait a kívánt képfelületi koordináta-rendszerben egyértelműen megadja. Ezeket a közvetítő
matematikai eszközöket vetületi egyenleteknek nevezik.

A vetülettan első úttörője a XVII. században élt német tudós Nicolas Mercator volt, akinek a tengeri navigációhoz bevezetett szögtartó
vetületét még ma is használják és oktatják. A vetületeket több szempont (pl. torzulás, alkalmazás, stb.) szerint is lehet csoportosítani. A
geodéziában a szögtartó vetületek használatosak. A vetületek osztályozásának minden részletére most nem térnénk ki, azok használatát
csak a magyar térképezési gyakorlatban betöltött szerepük szempontjából vizsgáljuk meg.

A vetületeket alkalmazásuk/területi felhasználásuk szerint két nagy csoportra szokás felosztani. Vannak globális vagy világvetületek és egy-
egy ország térképezését segítő lokális vagy helyi vetületek. A továbbiakban a térinformatika számára fontos Magyarországon használatos
három vetületet, két nemzetközit (Gauss-Krüger és UTM) és egy lokálist (EOV), röviden be is mutatunk.

A Gauss-Krüger vetület

Az ellipszoid egyenlítői elhelyezésű érintő hengervetületeként szokás említeni. Alapfelülete a Kraszovszkij-féle ellipszoid, amelyről közvetlen
vetítés után térünk át a transzverzális érintő hengerre (tengelye az Egyenlítő síkjában található). A henger egy meridián mentén érintkezik az
ellipszoiddal, a kezdő meridián a Greenwich-i 0º-os hosszúsági kör (2.1.3. ábra).



2.1.3. ábra. Gauss-Krüger vetület

Magyarország területére a  = 15º-os és a  = 21º-os középmeridiánok esnek, a vetületi sávokat az ezektől 3º-ra szimmetrikusan
elhelyezkedő ún. szegély-meridiánok határolják le (33. és 34. zónák). A 2.1.4. ábrán a vetületi sávok láthatók.



2.1.4. ábra. Gauss-Krüger vetületi sávok

Ezek sávszélessége 6º-os. A 6º-os sávokból és a rétegeket meghatározó 4º-os szélességi körökből (44º, 48º és 52º) jön létre a magyar
területet lefedő négy darab felületi négyszög. Egy-egy ilyen négyszög az M=1:1.000.000 méretarányú térképszelvényen ábrázolható. Ezek az
M-33, M-34, L-33 és L-34 jelölést kapták. A vetületi koordináta-rendszer tájékozása ÉK-i. Ha ezt a szelvényt további 144 részre felosztjuk
(12 sor és 12 oszlop) megkapjuk az M=1:100.000-es méretarányú térképszelvényt (pl. M-34-42). Ennek a szelvénynek a további
negyedelésével pedig eljutunk az M=50.000-es térképszelvényhez (M-34-12-A), majd az előző negyedeléses eljárás analógiáját a
továbbiakban is követve, először az M=1:25.000-es szelvény adódik (M-34-12-A-b), azután pedig az M=1:10.000-es térképszelvény (M-34-

12-A-b-3) jön létre. Ez a térképlap 50 cm x 50 cm, és azon egy 25 km2-es terület van ábrázolva.

A Gauss-Krüger síkkoordináták eltolása a következők szerint alakul: x = x0 + x és y = y0 + y, ahol x0 = 0 mind a 33. mind a 34. zónában, és

y0 = 3.500.000 (33. zóna) vagy 4.500.000 (34. zóna).

Az előző y0 értékeket úgy kapjuk, hogy használjuk a sávazonosítók második számjegyét, az ún. vezérszámot (jelen esetben ez 3 vagy 4), és

ezt tesszük a minden sávban egyformán használt 500.000 m-es eltolás elé.

A Gauss-Krüger vetületet a szocialista katonai együttműködés kapcsán vezették be Magyarországon is a 2. világháború után (1950-ben), így azt a
hadsereg térképezési munkáinál, majd később a polgári  célú topográfiai térképek készítésekor is alkalmazták.

Az Universal Transverse Mercator (UTM) vetület

Az ellipszoid egyenlítői elhelyezésű süllyesztett hengervetületének tekinthető. Alapfelülete a WGS84 ellipszoid (nyugat-európai országokban
a Hayford ellipszoid), amelyről közvetlen vetítéssel térnek át a képfelületre, amely egy redukált transzverzális elhelyezésű henger. Ez a
henger két torzulásmentes vonal mentén metszi a forgási ellipszoidot. A vetületi kezdőmeridián a Greenwich-i meridián. A koordináta
rendszere ÉK-i tájékozású. Minthogy világvetületről van szó, a fellépő torzulások miatt egy henger alkalmazása meghatározott
sávszélességre terjed ki. Ez az érték a topográfiai (katonai) térképezésnél 6º-os, így az egész Földre vetítve 60 hengerre van szükség.
Magyarország területe a 33. ( = 15º-os) és a 34. ( = 21º-os) középmeridiánokhoz tartozó vetületi sávokra esik. A 40º, 48º, és 56º-os.



szélességi körök által rögzített 8º-os rétegek, melyeket a Déli saroktól kezdődően az ABC nagybetűivel jelölnek, határolják le hazánkhoz
kapcsolódóan az így létrejött a 2.1.5. ábrán látható négyszögeket (33U, 34U, 33T és 34T).

2.1.5. ábra. Magyar UTM vetületi sávok

Az UTM hazai megjelenése, illetve gyors terjedése szorosan kapcsolódik a GPS technikához, a NATO tagsághoz kötődő katonai térképezési
feladatainkhoz valamint a távérzékeléshez.

Az Egységes Országos Vetület (EOV)

Hazánkban, az Egységes Országos Vetület 1975-től az egykori, még Trianon előtti Magyarországhoz használt lokális vetületeket
(sztereografikus és Fasching Antal féle régi hengervetület) hivatott lecserélni. Az EOV alapfelülete az IUGG GRS 1967 jelű ellipszoid,
amelyről egy közvetítő gömb segítségével (új Gauss-gömb) ún. kettős vetítéssel térnek át a képfelületre, azaz egy ferdetengelyű redukált
hengerre. A henger besüllyesztésével az ország területe egyetlen vetületi síkon ábrázolható. Az ÉK-i tájékozású koordináta-rendszer
tengelyeit a Gellért-hegyi felsőrendű ponton átmenő meridián képe (x tengely) és a régi HKR rendszer vetületi középpontjával majdnem
egybeeső ponton áthaladó gömbi főkör képe (y tengely) adja meg. A gömb és a henger két torzulásmentes vonal mentén érintkezik
egymással, az érintési vonalak között hosszrövidülés (maximális értéke: -7 cm/km) azokon kívül pedig hossznövekedés (maximális értéke:
+26 cm/km északon és +23 cm/km délen) lép fel. A vetületi koordináták jobb kezelhetőségét (az X és Y alsógeodéziai koordináták nagyság
szerinti elkülöníthetőségét és a csak pozitív előjelű koordináták használatát) szem előtt tartva az eredeti vetületi koordináta-rendszer x és y
tengelyeit nyugatra és délre eltolták. Az eltolás mértéke az x tengely esetén 650 km, az y tengely esetén pedig 200 km volt.

Az előző művelet eredményeképpen az így létrejött (alsógeodéziai) koordináta-rendszerben minden X és Y pozitív előjelű, és azok
nagyságára pedig igaz a következő: X < 400.000 m és Y > 400.000 m.

Az előzőekben ismertetetteket a 2.1.6. ábrán mutatjuk be.



2.1.6. ábra. Az EOV néhány fontos jellemzője

Az EOV vetülethez egy Egységes Országos Térképezési Rendszer (EOTR) tartozik. Az EOTR szelvényei az ország területét
hézagmentesen lefedik. Az alapszelvényt a 48 km x 32 km területet ábrázoló M=1:100.000 méretarányú térképlap jelenti, amely
megjelöléséhez az eltolt koordináta-rendszer X tengelye mentén 0-10 terjedő sorszámot, Y tengelye mentén pedig 0-11 terjedő
oszlopszámot kap. Így, a sor és oszlopszám alapján, az egyértelműen beazonosíthatóvá válik, például 88.

Az 1:100.000-es térképlapból a már jól ismert negyedeléssel és az óramutató járásával megegyező arab számozással négy darab 24 km x
16 km területet bemutató M=1:50.000-es térképlapot nyerünk, amelyekből egyet példaként a 88-1 jelöléssel adunk most meg. Az előző
eljárást folyamatosan végezve levezethető az EOTR minden nagyobb méretarányú térképlapja. A napi gyakorlatban használt további tipikus
méretarányok a következők: M=1:25.000, M=1:10.000, M=1:4.000, M=1:2.000, M=1:1.000. Az M=1:100.000, M=1:50.000, M=1:25.000-es
térképek szelvénymérete egyforma, és ez 48 cm x 32 cm. Az 1:10000-es méretarányú térképszelvény mérete: 60 cm x 40 cm, míg az
1:4000-es térképlap mérete pedig 75 cm x 50 cm. Az M=1:2.000, M=1:1.000 térképek szelvénymérete pedig az előzővel azonos, azaz 75 cm
x 50 cm.

Magyarországon az EOV a polgári célú térképezés általánosan, és ma már kizárólagosan, használt vetülete. Természetesen jelenleg is
léteznek még más korábbi helyi vetületi rendszerekben készült térképek, ha ezek alkalmazása szóba kerül, akkor EOV-ba való illesztésük
nem jelent különös gondot.

Koordináta transzformáció

A térinformatika gyakran kénytelen egyszerre felhasználni különböző típusú geometriai adatokat, amelyek eltérő vonatkozási rendszerhez
vagy vetülethez kapcsolódnak. Ahhoz, hogy ezeket az adatokat ilyenkor egységesen tudjuk kezelni, szükségünk lehet azok közös
rendszerbe való illesztésére.

Ezt a geodéziai számítási műveletet koordináta-transzformációnak nevezik. Az egyes vonatkozási rendszerek közötti átjárással, és a
különböző vetületi átszámításokkal – a könyv tematikájára és terjedelmére való tekintettel – most nem kívánunk foglalkozni. Itt említjük meg
azonban azt, hogy aki ilyen problémával szembesül, ma már könnyedén beszerezheti a munkájához szükséges transzformációs szoftvert.

Megjegyezzük azt is, hogy az internet nyújtotta lehetőségek is biztosítanak több szabadon letölthető és ingyenesen felhasználható átszámító programot.

Végül, a koordináta-transzformációból nyert eredmények sokszínűségének érzékeltetésére, a 2.1.2. táblázatban megadjuk az egyetemi
tetőantenna átszámított koordinátáit néhány ismert hazai vetületi rendszerben. A transzformációt a jól ismert Vetület szoftverrel hajtottuk
végre.

EGYETEMI TETŐANTENNA

Y [m] X [m]

EOV 777984,165 305713,490



Gauss-Krüger vetület 4482629,5 5327735,6

UTM vetület 4482513,6 (34. zóna) 5325475,7

Sztereografikus vetület (Budapesti) -127988,8 -67616,6

Fashing-féle hengervetület (HÉR) -127986,3 -69071,0

WGS84 48-04-56,329 20-45-54,759

2.1.2. táblázat.  Tetőantenna koordináták különféle vonatkozási és vetületi rendszerekben

Georeferálás

Az előzőekben tárgyalt transzformáció problémakörét szorosan érintő fontos térinformatikai feladat a georeferálás. A georeferálás
tulajdonképpen a rendelkezésünkre álló geometriai adatforrások (térkép, légifotó, műholdfelvétel) vonatkozási, és az ehhez kötődő térképi
vetületi rendszerhez való illesztését jelenti. Az eljárás során nemcsak arról van szó, hogy a georeferálandó anyagot a kívánt vetületbe
illesztjük, hogy arról már vetületi koordinátákat vehessünk le, hanem arról is, hogy a végrehajtott transzformáció kapcsán a forrásanyag
torzulásait is csökkentsük. A forrásanyag lehet vektoros vagy raszteres.

A következőkben bemutatott példánk egy raszteres állományú Google Earth műholdfelvétel, amely a Miskolci Egyetem parkját és
létesítményeit szemlélteti. A georeferálást jelen esetben elvégezhetjük egyrészt jól beazonosítható pontszerű objektumok koordinátáinak
bebillentyűzésével (ha ilyenekkel már rendelkezünk), másrészt egy az érintett területet ábrázoló térkép segítségével. Mindkét módszernél
kiválasztjuk a georeferálandó felvételen azokat a pontszerű objektumokat, amelyek koordinátáit már egyéb adatsorból, vagy a kívánt vetületű
digitális térképről ismerünk.

A térinformatikai gyakorlatban általánosan elfogadott az, hogy a georeferáláshoz minimálisan hat pont szükséges. E pontok képi és vetületi
koordinátái alapján egy a célra alkalmas szoftver a kívánt rendszerbe matematikai módszer (egy matematikai függvény) segítségével illeszti
be a képet. A georeferálás végrehajtásához a legtöbb GIS szoftver tartalmaz egy célirányos modult.

Georeferálás a Quantum GIS programban

Most ezt az eljárást a Quantum GIS-ben mutatjuk be. A georeferálás művelete ebben a szoftverben az alábbi lépésekből áll:

1. A vonatkoztatási rendszer megadása a "Beállítások" menüben, a Georeferáló modul megnyitása.
 

2. A georeferálandó térkép, űrfotó, légifotó megnyitása, a transzformáció típusának kiválasztása.
 

3. Olyan beazonosítható pontszerű objektumok keresése, amelyek koordinátája ismert.
 

4. A georeferálandó pont (a továbbiakban gcp = ground control point) kijelölése.
 

5. A koordináták megadása billentyűzetről vagy térképről. (Az utóbbi esetben a térképről kurzor segítségével vesszük le a szükséges
koordinátákat.)
 

6. A 3-5. pont ismétlése minimum 6 georeferált pontig (gcp), majd réteg létrehozása és betöltése.

A gcp pontok külön is elmenthetők, és azok a későbbi munkákhoz is felhasználhatók. Ha georeferált térképről vesszük át a koordinátákat,
akkor azt az 1. pont beazonosítása előtt meg kell nyitnunk.

A következő 2.1.7.-2.1.10. ábrák és a 2.1.1. animáció az előzőekben ismertetetteket szemléltetik.



2.1.7. ábra

2.1.8. ábra



2.1.9. ábra

2.1.10. ábra

 GEOREFERÁLT MŰHOLDKÉP TÉRKÉPI ILLESZKEDÉSE



2.1.1. animáció

2. ElsŐdlEGEs ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

A térinformatikában a geometriai adatnyerési eljárásokat két nagy csoportba szokás sorolni. Megkülönböztetnek elsődleges és
másodlagos adatgyűjtési módszereket.

Az elsődleges adatnyerési eljárások közé

a hagyományos földi felmérés,
 
a műholdas helymeghatározás,
 
a fotogrammetria és a
 
távérzékelés tartozik.

Elsődleges adatgyűjtéskor a geometriai adatokat közvetlenül a felmért területről vagy az arról készült felvételről nyerjük. Az ide sorolt
módszereket az időigényesség, a nagyobb költségráfordítás és a jobb adatminőség jellemzi.

A másodlagos adatnyerési eljárásokat egyrészt a már meglévő analóg térképek analitikus átalakítása (digitalizálás és szkennelés) fedi le,
másrészt pedig a különféle digitális állományok átvétele is közöttük említhető meg. Másodlagos adatgyűjtéskor a geometriai adatok forrása
legtöbbször egy analóg térkép, vagy a már rendelkezésre álló digitális állományok átvételekor az érintett adatgazda. A továbbiakban először
az elsődleges geometriai adatnyeréssel kívánunk foglalkozni, a másodlagos módszerekre majd a 7. fejezetben térnénk ki .

Az elsődleges geometriai adatnyerés általános jellemzéseként elmondhatjuk, hogy azokhoz – az adatgyűjtés területi kiterjedése
függvényében – vektor vagy raszter alapú rendszerek társíthatók. Ennek megfelelően, például a földi felméréshez vektoros (eltekintve a
lézerszkennerek adatformátumától) vagy a távérzékeléshez raszteres térinformációs rendszereket hoznak létre. Az is gyakran előfordul
manapság, hogy egy helyi, pl. önkormányzati térinformatikai rendszer létrehozásához a már ismertetett adatnyerési eljárásokat kombináltan
(pl. a mérőállomásos felmérést együtt a GPS-szel) alkalmazzák.

Hagyományos földi felmérési módszerek

A kis területre kifejlesztendő térinformációs rendszerek geometriai adatainak gyűjtésére (részletes felmérésre) régebben szinte
kizárólagosan, és még ma is talán a legelterjedtebben használt mérési technikákról van szó. Az itt számításba vehető módszerekkel, a már
meglévő hazai alapponthálózatokra támaszkodva, geodéziai pontosságú (cm-es) koordináták meghatározása lehetséges, természetesen a
kívánt referencia rendszerben. Ez a két mérési módszer pedig a derékszögű koordinátamérés és a tahimetria (poláris
koordinátamérés). Bővebb ismertetésükre a 4. fejezetben kerül majd sor .

Műholdas helymeghatározás (GPs technika)

A 3D helymeghatározást lehetővé tevő műholdas rendszerek alkalmazásának széleskörű terjedése világszerte forradalmi változásokat hozott
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nemcsak a geodéziai, földmérési tevékenységben, hanem egy teljesen új alternatív mérési technikát kínált a térinformatikai geometriai
adatnyerés számára is. Napjainkban a már megvalósult szatelita rendszerek közül a két legismertebb a NAVSTAR-GPS (NAVigation
Satellite Timing And Ranging Global Positioning System, a továbbiakban legtöbbször csak GPS) és a GLONASS (GLObal NAvigation
Satellite System). Az első rendszert az USA, a másodikat, pedig a SZU (Szovjetunió) fejlesztette ki a 70-es évek első felétől kezdődően
elsősorban navigációs feladatok megoldására, főleg katonai felhasználók számára. A két rendszer műholdas konfigurációját a 2.2.2.1. ábra
szemlélteti.

2.2.2.1.  ábra. A GLONASS és a GPS rendszerek műholdas alakzatai

A NAVSTAR GPS-ről általánosságban elmondható, hogy a rendszer ma már rendkívül széles körben ismert, és a jelenlegi kutatási, polgári
és katonai alkalmazásokat tekintve, talán a legmeghatározóbb mérési technikává nőtte ki magát. A GPS fejlődése töretlen (a rendszer
folyamatos modernizációja most is zajlik), jövője fényesnek tűnik.

A ma már orosz GLONASS, a másik említett navigációs műholdas rendszer, a GPS-szel ellentétben kevésbé ismert, fejlődéstörténetében
számos nehézség volt, ezért annak élettörténetében a pozitív és negatív trendek egyaránt fellelhetők. Napjainkban a GLONASS is
dinamikusan fejlődik. Korábban a rendszer jövőképe – a GPS-szel összehasonlítva – igencsak bizonytalannak tűnt. A jelenlegi, köztes
állapotú műholdas alakzat teljes kiépítése a közeljövőben várhatóan befejeződik.

A már említett két alaprendszer mellett folyik az Európai Unió új, nem katonai célú másodgenerációs műholdas helymeghatározó
rendszerének, a Galileo-nak is a kialakítása. A Galileo kiépítését eredetileg 2008-ra tervezték, beüzemelését pedig napjainkra, de ezek az
elképzelések – elsősorban gazdasági okok miatt – nem valósultak meg, ezért az EU műholdas helymeghatározó rendszerének bevezetése
jelentős késésben van.

2000-től Kína is elhatározta, hogy részt vesz a műholdas helymeghatározó rendszerek fejlesztésében. Először egy főleg katonai célú ún.
házirendszert hozott létre, ez volt a BEIDOU (magyarul "Göncölszekér"), majd pedig az előző lokális rendszer üzemeltetése mellett
megkezdte a Kompasz elnevezésű – működési elvében a korábban már említett alaprendszerekhez hasonló – globális rendszerének a
fejlesztését.

A műholdas helymeghatározás kialakulása

A műholdas helymeghatározás elve a rádióhullámokkal való távmérésen alapul. Ez a mérési eljárás lehetővé teszi, hogy az e célra
kifejlesztett műholdak által kibocsátott összetett szerkezetű jelet a műholdvevő vegye és kiértékelje, majd pedig a vevőantenna helyét rögzítő
geocentrikus koordinátákat a GPS készülék kijelezze. Ismeretes, hogy a rádióhullámok olyan elektromágneses hullámok, amelyek
hullámhossza – azok teljes spektrumát szemlélve - a néhány mm-es tartománytól a több km-es határig húzódik. A GPS jelek dm-es
hullámhosszal rendelkeznek. Ma a műholdas technika legelterjedtebb alkalmazási területének a navigációs célú felhasználás tekinthető. A
műholdas helymeghatározás kialakulását is a navigáció, és ezen belül is a katonai célú navigáció ösztönözte. A második világháború végétől
dinamikus fejlődésnek induló rádiónavigáció első eredményei között a földi, tengerpart-közeli rendszerek említhetők meg. Az ún. ’nyugati’
rendszerek közül jól ismert például a 100 km hatótávolságra tervezett Syledis (f = 400 MHz,  = 0,75m,  = 1m).

A technikai versenyben természetesen az akkori Szovjetunió sem kívánt alulmaradni, és közel hasonló időszakban, Csajka ("Sirály") néven,
saját rendszert hozott létre, amelynek földi állomásai a Balti tengerhez kapcsolódtak. A mérési eljárás az ’ívmetszés’ volt, ahol a céljármű
helyét rögzítő koordinátákat három referencia-állomáshoz kapcsolódó távolságmérés eredményéből vezették le. Az egyutas távméréshez
egységes időre (rendszeridőre) volt szükség, azaz az egyes ismert koordinátájú állomások atomóráit szinkronizálni kellett. Az ilyen földi



rádiónavigációs rendszerek alkalmazásának korlátját főképp a hatótávolság és az ahhoz kapcsolódó pontosság jelentette.

Az első mesterséges műhold (Szputnyik I.) pályára állításával 1957. október 4-én az egykori Szovjetunió elindította az ún. űrkorszakot. A
mesterséges holdak megjelenése pedig megteremtette a továbblépés lehetőségét a rádiónavigációs rendszerek fejlesztésében is. A korábbi
földi alappontok helyett "égi alappontokat" kezdtek használni, és ezáltal elkezdődött a műholdas rádiónavigáció forradalmi fejlődése.

Az első műholdas rádiónavigációs rendszert az USA hozta létre TRANSIT (Navy Navigation Satellite System , rövidítve: NNSS) néven főleg
katonai tengerészeti navigáció (tengeralattjárók pozícionálása) céljából, annak ellenére, hogy a Szovjetunió már valamivel korábban
megkezdte Csikada ("Kabóca") nevű testvérrendszerének fejlesztését. Az NNSS rendszer az eredeti célok ellátására érdemben a 90-es
évek közepéig működött.

Az 1964-ben kiépített TRANSIT rendszer főbb jellemzőit a 2.2.2.1.1. táblázatban foglaljuk össze.

A TRANSIT globális helymeghatározó rendszer

műholdak száma 4-6

pályamagasság 1000 km

keringési idő 105 perc

vivőfrekvenciák 150 MHz és 400 MHz

fedélzeti óra kvarc

mért adat műhold-vevő távolság változása (Doppler-technika
alkalmazása)

helymeghatározás 2D pozíció

észlelés 1 műhold / 1,5 óra; 15-20 perces áthaladás

pontosság abszolút: 30-40 m, relatív: 1-3 m

alkalmazás tengerészeti, geodinamikai, tudományos

2.2.2.1.1. A TRANSIT rendszer néhány fontos tulajdonsága

A TRANSIT rendszer legnagyobb hátránya abban rejlett, hogy a műholdak folyamatos észlelése nem volt biztosított.

A már globális lefedettséget, és ezáltal folyamatos helymeghatározást biztosító amerikai GPS rendszer fejlesztése 1973-tól kezdődött el. Erre
a technikai kihívásra, és a hadsereg felől jelentkező igényekre reagálva, 1976-ban a Szovjetunió kiadott egy dekrétumot a GLONASS
testvérrendszer létesítésére. Ettől az időtől kezdve zajlik napjaink két legismertebb működő műholdas alaprendszerének folyamatos
fejlesztése.

GNSS fogalma, műholdas alap- és kiegészítő rendszerek

A GNSS (Global Navigation Satellite Sytem) mozaikszó magyarul globális navigációs műholdrendszert jelent. A GNSS alatt a már üzemelő
(pl. NAVSTAR GPS) és a fejlesztés alatt álló (pl. Galileo), vagy jövőben fejlesztendő műholdas alaprendszereket, továbbá az azokra
támaszkodó kiegészítő rendszerek (pl. EGNOS) együttesét szokás érteni. Matematikai formában megfogalmazva ezt a 2.2.2.2.1. ábrán
szemléltetjük.



2.2.2.2.1. ábra. A GNSS-t felépítő alap- és kiegészítő rendszerek

Ezek után – a teljesség igénye nélkül – adjuk meg a műholdas alaprendszerek néhány általános jellemzőjét:

navigációs adatok biztosítása (3D pozíció, idő, aktuális sebesség),
 
globális lefedettség, amely legalább 24 műhold egyidejű üzemelését jelenti,
 
napszaktól, időjárási viszonyoktól való függetlenség,
 
folyamatos rendelkezésre állás mindenütt, ahol azt a mérési körülmények lehetővé teszik (az égboltra tiszta kilátás szükséges),
 
a rendszergazda az alapszolgáltatást ingyenesen biztosítja, stb.

Ami a kiegészítő rendszerek szerepét illeti, azok rendeltetése elsősorban az alaprendszerek pontosságának fokozása, azok integritásának
és rendelkezésre állásának javítása. Felvetődött e helyen az integritás szó, amely egy kissé szokatlan kifejezés a magyar nyelvben. Mit is
értenek vajon integritás alatt a GPS technika kapcsán? Ez a GPS navigációs alkalmazásához bevezetett kifejezés, amely egy időbeli
figyelmeztetést takar, arra az esetre, ha a rendszer valamely ok miatt nem megbízható.

A NAVSTAR GPS műholdas alaprendszer jellemzői és összetevői

A NAVSTAR GPS egy elsőgenerációs amerikai műholdas alaprendszer, amely – mint már korábban is említettük – egy katonai célú
fejlesztés eredménye. A rendszer a kiépítésétől kezdve folyamatosan és megbízhatóan működik kielégítve ma már a különböző felhasználók
igen széles körét. Maga az alaprendszer három alrendszerből áll. Ezek a műholdak, a követőállomások és a felhasználók alrendszerei. Az
egyes alrendszerek közötti szoros kapcsolatot a 2.2.2.3.1. ábrán mutatjuk be.

2.2.2.3.1. ábra. A GPS rendszer felépítése

A műholdak alrendszere a Föld körül ismert pályákon keringő műholdak sokaságát jelenti. A műholdpályák száma (6) és a műholdak
elhelyezkedése az egyes pályákon egyaránt azt a célt szolgálja, hogy teljes kiépítésben a földkerekség bármely pontján, bármely
időpontban egyszerre minimum 4 műhold legyen mérésre alkalmas "látható" pozícióban, azaz azok legalább 10-15°-kal a látóhatár síkja
fölött helyezkedjenek el. A tervezett, és az előző feltételt is biztosító műholdas alakzat így minimum 24 egyidejűleg üzemelő műholdat
jelent. (6 pályasík x 4 műhold/pályasík = 24 műhold).



Az amerikai GPS rendszer kiépítésének kezdetétől fogva az elmúlt 30 év során számos műholdat helyeztek üzembe (blokk és típus
jelöléssel), illetve a jövőben is folytatják az újabb jelű mesterséges holdak pályára bocsátását. Az aktuálisan működő műholdak az Interneten
mindig megtalálhatók.

Az első Blokk I típusú műholdakat (10 db, 1978-1985) a GPS rendszer gyakorlati kifejlesztése céljából állították pályára. Az utolsó hold
ebből a sorozatból 1995-ig működött.

A Blokk II jelű műholdaknál (1989-1997) már figyelembe vették a világűr csekély közegellenállását, és e típushoz kötődik az SA (Selective
Availability) bevezetése (1991) valamint az A-S (Anti-Spoofing) korlátozás (1994) is. Az 1997. év végére ebből a típusból 28 műholdat
helyeztek üzembe. E típuson belül a IIA jelű műholdak száma: 18.

Az újabb Blokk IIR típus holdjait 1997-2004 között az előző széria lecserélésére tervezték (10 db), amelyek már a műholdak közötti
távolságmérést (cross-link ranging) is lehetővé tették. Ennek eredményeképpen pedig a pályaadatok pontosabb meghatározásához
kevesebb földi követőállomásra volt szükség. E széria műholdjait (2.2.2.3.2. ábra), a korábbiakhoz képest, modern antennapanel és a kisebb
interferencia jellemzi.

2.2.2.3.2..  ábra:  Blokk II -R típusú műhold [i]

A Blokk IIR-M típusból 2005. szeptember 26-án bocsátották fel az első műholdat, és azóta még hetet, a legutolsót pedig 2009. augusztus
17-én. Ezek a műholdak már egy új civil (polgári) kódot sugároznak, amely az L2c jelű az 1227,6 MHz frekvenciájú hordozóhullámon. Ennek
a jelentősége abban van, hogy az ilyen polgári kódú kétfrekvenciás vevőkkel nagyobb pontosság érhető el. Az ilyen típusú műholdak másik
fő jellemzője (a nevükben található "M" betű is erre utal) az, hogy egy új titkos katonai kódot (M-kód, vagy Military-kód) is sugároznak. Ez a
jelenlegi titkos P (Y)- kódnál is nehezebben törhető fel, zavarható meg, továbbá ennek a cseréjére hivatott.

Az amerikai GPS rendszer modernizációs folyamatának legújabb eredményét hordozzák a Blokk IIF típusú műholdak, amelyek a polgári
célú alkalmazás számára egy új korszak kezdetét jelentik. E műholdcsalád első képviselőjét 2010. május 28-án a floridai Cape Canaveral-
ból új típusú Delta 4 hordozó rakétával állították pályára. A gyártó cég a Boeing volt. A IIF jelű holdak főbb jellemzői a következők: javult a
fedélzeti atomórák pontossága; megnőtt a műholdak élettartama; a műhold számítógépes rendszere könnyebben programozható át. A
felhasználók népes tábora számára pedig kiemelten fontos tulajdonsága e műholdaknak az, hogy megjelent a második polgári frekvencia, az
L5 (1176,45 MHz). Ennek érdemleges haszna igazán majd csak a további hasonló műholdak számának növekedése után jelentkezik.

A műholdak energiaellátását napelemek biztosítják, a pálya kisebb módosítását pedig a holdak korrekciós hajtóműveik segítségével oldják
meg.

Visszatérve a NAVSTAR GPS műholdas alrendszerére példaként megadjuk annak egy régebbi, és egy legújabb műhold-konfigurációját. A
régebbi, a 2006. március 29-i alakzat, a következő volt:



A pályasík: 4db műhold; Blokk IIA típusú,
 
B pályasík: 4db műhold; 2db Blokk IIA és 2db Blokk IIR jelű,
 
C pályasík: 5db műhold; 3 db Blokk IIA, 1 db Blokk IIR és 1 db Blokk IIR-M típusú,
 
D pályasík: 5db műhold; 1 db Blokk II, 2 db Blokk IIA és 2 db Blokk IIR jelű,
 
E pályasík: 5db műhold; 1 db Blokk IIA és 4 db Blokk IIR típusú,
 
F pályasík: 6db műhold; 3 db Blokk IIA és 3db Blokk IIR jelű.

Ez összesen 29 műholdat jelentett, amelyek között 1db Blokk II, 15 db. Blokk IIA, 12 db. Blokk IIR és 1 db. Blokk IIR-M jelű hold volt.

A következő 2.2.2.3.1. táblázatban pedig a 2010. augusztus 13-i műholdas alakzat holdtípusainak eloszlását szemléltetjük.

Pozíció

2010.08.13. 1 2 3 4 5 6

Pályasík jele A IIA IIR-M IIA IIA IIA* IIR-M

B IIR IIA/IIF IIR IIR-M IIR-M

C IIR-M IIA IIR IIR-M IIA

D IIR IIR IIR IIA IIA

E IIR IIR IIA IIR IIA IIR-M

F IIR IIR-M IIR IIR IIA IIA*

2.2.2.3.1. táblázat.  A GPS rendszer műholdas-konfigurációja (2010. 08.)
*  a műhold már nem üzemel

Ezek után a 2.2.2.3.3. ábra alapján nézzük meg azt, hogy mi jellemzi a GPS műholdak által sugárzott összetett szerkezetű jeleket.

2.2.2.3.3. ábra. A NAVSTAR GPS összetett  jelszerkezete

Az egyes műholdak atomórájának alapfrekvenciája 10,23 MHz. Ennek az alapfrekvenciának a többszörösével állítják elő a két állandó L-
sávú vivőhullámot, az L1-et és az L2-öt (Link 1 és Link 2). Ez képletszerűen megadva:



Az itt alkalmazott hullámhosszak áthatoló képessége a légkörön viszonylag kedvező. Minden egyes műhold elvileg ugyanazt a két
vivőhullámot állítja elő, amelyeket aztán kódokkal modulálnak. A bináris kódolás egyik célja a futási idő mérését, azaz a műhold órajelének a
vevőbe való továbbítását szolgálja (C/A és P kódok használata).

A másik célja pedig a helymeghatározáshoz nélkülözhetetlen navigációs üzenet, más néven adatkód (D) felhasználóval való közlését hivatott
biztosítani. Az egyes GPS műholdaknak saját kódjuk van, a vivőjelek frekvenciái viszont minden holdon azonosak. Ez a GLONASS
műholdaknál éppen fordítva igaz, azaz a kódok azonosak, a holdakhoz viszont egyedi frekvenciák tartoznak.

A polgári C/A-kód (C1, vagy az R-M sorozatú műholdaknál C2 is) 1ms-ként ismétlődik (300 km), és ez a műhold-vevő távolságra vetítve
közel 80 digitális sorozatot takar. Ha ezzel a kóddal végezzük a távmérést, akkor annak a pontossága a 300 m-es csiphossz 1%-a, azaz kb.
3 m, de kedvező esetben lehet annál valamivel jobb is.

A másik, az előzőnél pontosabb távmérést lehetővé tevő kód a P-kód (P1 és P2), amelynek teljes hossza 38 hét, és annak egy-egy heti
része tartozik az egyes műholdakhoz. Ezt katonai kódnak is szokás nevezni. A P-kód (titkosított formában Y-kód) – az előzőhöz képest –
egy nagyságrenddel kedvezőbb távmérési eredményt képes az arra illetékeseknek biztosítani, azaz annak csiphossza: 30 m, pontossága
pedig ennek 1%-a, vagyis 30 cm. P-kódú GPS vevőket a katonák korábban csak az ún. baráti hadseregekben használhattak, így nálunk
nem.

A 30 szekundum hosszúságú navigációs üzenet (frame) öt alrészből (subframe, 6 sec.) áll. Ezek tartalma a következő:

1. óraadatok, korrekciók;
 

2. pályaadatok és korrekciók (1);
 

3. pályaadatok és korrekciók (2);
 

4. egyéb üzenetek, UTC, ionoszféra paraméterek;
 

5. almanach adatok.

A követőállomások alrendszere, a GPS pozicionálási feladatát tekintve, ún. fordított helymeghatározást végez, azaz az egyes állomások
méréseit felhasználva pályaadatokat határoz meg, amelyekből kétféle van: előrejelzett és utó-feldolgozású. A legtöbb felhasználó az
előbbivel dolgozik, az utóbbira csak nagyobb pontosság-igényű alkalmazásoknál van szükség. A rendszerhez az Egyenlítő mentén
egyenletesen elosztva, korábbi amerikai katonai támaszpontokon, öt ellenőrző állomás tartozik. Ezek a következők:

Colorado Springs (USA),
 
Hawaii  (Csendes-óceán),
 
Kwajalein (Csendes-óceán),
 
Diego Garcia (Indiai-óceán),
 
Ascension (Atlanti-óceán).

A felsorolt követőállomásokon túl Colorado Springs-ben van egy vezérlő központ (Master Control Station) is, ahol a követőállomások
adatainak feldolgozását végzik. Az egyes állomások az összegyűjtött információkat (műhold – vevő távolságok, meteorológiai és ionoszféra
adatok) feldolgozás céljából a vezérlő központba küldik, amelynek feladatai között szerepel a pálya-meghatározás mellett, a műholdórák
állásának vizsgálata és a globális ionoszféra modell paramétereinek számítása is. A feldolgozott adatokat innen visszaküldik a három ún.
injektáló állomásra (Kwajalein, Diego Garcia, Ascension), ahol az ottani földi antennák segítségével azokat feljuttatják az egyes műholdakra.
Ami az adatfrissítést illeti, annak gyakorisága csökkent az újabb és újabb műholdak rendszerbeállításával. Ez a Blokk I műholdaknál még 8
óra volt, a II/IIA típusnál 1 alkalom/nap, a 2R jelű holdaknál pedig már 1 alkalom/3 hónap). A 2.2.2.3.4. ábrán az egyes követőállomások
Egyenlítő-menti földrajzi helye látható.



2.2.2.3.4. ábra:  A földi ellenőrző állomások elhelyezkedése [ii ]

Megjegyezzük, hogy a bemutatott "rendszergazda" mellett több más szervezet is foglalkozik műholdkövetéssel és precíz pályaadatok
meghatározásával. Ilyen például a Cooperative International GPS Network (CIGNET) is.

A felhasználók alrendszere az egyszerű kezelőből, komolyabb feladatok megoldásakor a képzett felhasználóból valamint a legkülönfélébb
műholdvevőkből áll össze. Ezt a 2.2.2.3.5. ábrán mutatjuk be.

2.2.2.3.5. ábra. Térinformatikai  adatgyűjtés GPS technikával

A felhasználó személyével különösebben nem kívánunk foglakozni. Azt azonban nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a GPS technika
alkalmazásához kapcsolódó szakmai ismeretek elsajátítása időben – a végrehajtandó feladatok függvényében – igen különböző lehet. Egy
egyszerű navigációs vevő esetén ez az idő akár néhány óra is lehet akkor, ha a kérdéses személy csak az eszköz kezelését sajátítja el, de
például egy GPS kutatónak egy professzionális utófeldolgozó szoftver magabiztos használatának megismerése, akár 1 évet is igényelhet.

A GPS technika széles körű alkalmazásaihoz a legváltozatosabb műholdvevők állnak a felhasználó rendelkezésére. A következő 2.2.2.3.6.
ábrán néhányat szemléltetünk is.



2.2.2.3.6. ábra. Térinformatikai  és geodéziai  GPS vevők

A műholdvevőket különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk. Ezek közül most nézzünk meg néhányat.

1. a vételi frekvenciák száma szerint:
egyfrekvenciás (L1) vagy kétfrekvenciás (L1 és L2),
 

2. a vételi csatornák száma alapján:
4, 6, 9, 12, 24, 48, 72,
 

3. vevővel mérhető távolságok száma szerint:
C1, P1, , C2, P2, ,
 

4. a vevővel észlelhető műholdas alaprendszerek alapján:
GPS, GPS+GLONASS, G3 (+Galileo), Kompasz
 

5. felhasználás/pontosság/ár szerint:
~ navigációs vevők (5-15 m) (50-200 eFt),
~ térinformatikai vevők (cm) (1-1,5 MFt),
~ geodéziai GPS (cm)
~ 1 frekvenciás (1-2 MFt)
~ 2 frekvenciás (2-4 MFt)
~ RTK (egyfrekvenciás vagy kétfrekvenciás) (3-7 MFt),
 

6. alkalmazás alapján:
~ kézi GPS vevők,
~ (gyalog) felmérő rendszerek,
~ statikus felmérő rendszerek,
~ beépített GPS szenzorok.

A GLONASS műholdas alaprendszer bemutatása

Az orosz GLONASS szintén egy elsőgenerációs műholdas alaprendszer, amelynek élettörténete igen változatos volt, és az amerikai GPS-
hez hasonlóan most az is egy modernizációs folyamaton esik át. A rendszert eredetileg katonai célokra szánták, és talán mondhatjuk azt,
hogy kiépülésétől fogva "félgőzzel" működik. Minthogy a GLONASS a GPS-hez képest kevésbé ismert, ezért azt itt most bővebben
ismertetjük.

Az orosz névnek teljesen megfelelő angol elnevezésből "GLObal NAvigation Satellite System" képzett mozaikszó adja a jól ismert rövidítést
arra a globális műholdas navigációs rendszerre, amelynek fejlesztését a korábbi Szovjetunió a 70-es évek második felétől kezdődően
indította meg. A GPS-szel ellentétben a GLONASS-ról korábban nagyon kevés információ látott napvilágot, amely minden bizonnyal a
rendszer elsődleges katonai navigációs felhasználásával volt összefüggésbe hozható. 1988-tól azonban a SZU, a meghirdetett olyan új
politikai jelszavak tükrében, mint pl.: a ’nyilvánosság’ fokozatosan elkezdte a rendszerrel kapcsolatos információk kifelé történő
szolgáltatását, majd később a GLONASS-t nemzetközi használatra is felkínálta. Ennek eredményeképpen, a SZU és az USA között egy
olyan egyezmény jött létre, amelyben a felek egyrészt kifejezték szándékukat a két műholdas rendszer közös használatára a polgári repülők
navigálásában, másrészt pedig, támogatták olyan integrált vevők kifejlesztését, amelyek a két műhold-konfiguráció kombinált használatát
tették lehetővé. 1995 után a piacon meg is jelentek az első GPS+GLONASS vevők.

Az első GLONASS fellövés, az első GPS műhold űrpályára állítását követően mintegy négy évvel később, 1982. október 12-én volt. A további fellövések
eredményeképpen az első műholdakat újabbak követték, amelynek köszönhetően a tervezett műhold-konfiguráció első fázisa 1993-ban (két pályasíkon
7-7 aktív műhold), második fázisa – a teljes 24 műholdas alakzat - 1995-ben jött létre. Az 1996 januárjában megvalósult műholdas alrendszer azonban
magában hordozta a korábbi műszaki, politikai és gazdasági nehézségeket (pl.: a műholdak rövid élettartama, a Varsói Szerződés megszűnése, a SZU
szétesése, Oroszország belső politikai és gazdasági problémái), amelyek hatása erőteljesen megmutatkozott az elmúlt évek GLONASS fejlesztéseiben.



Az 1996-os 24 műholdas alakzat műholdjai – a hasonló GPS holdakkal összevetve – viszonylag rövid átlagos élettartammal rendelkeztek, ezért számuk
fokozatosan csökkent. Pótlásukra, 1998-2002 évek között, összesen 4 fellövésből 12 műholdat állítottak pályára. Az előzőek következményeképpen a
2002. év végén csak 7 működő és 4 beüzemelés előtt álló műholdból épült fel a műholdas alrendszer. A kedvezőtlen hatások ellenére a rendszer
érdekében az Orosz Kormány több pozitív politikai döntést is hozott.  1993 februárjában egyrészt kiállt  amellett, hogy a GLONASS-t tudományos és
társadalmi-gazdasági célokra kívánja alkalmazni, ugyanakkor kiemelte annak jelentőségét Oroszország védelme érdekében is. Emellett felkínálta a
GLONASS-t nemzetközi navigációs rendszerként, külföldi pénzügyi támogatók megnyerését is remélve a jövőbeli fejlesztés céljából. Oroszország 1999
augusztusában elfogadott egy törvényt is, amely minden veszélyes eszközt hordozó jármű számára egy fedélzeti GLONASS (+GPS) vevő alkalmazását
rendelte el. Ez az utóbbi szabályozás is megerősítette az orosz vezetés GLONASS rendszer fejlesztése és üzemeltetése iránti elkötelezettségét.

A GLONASS rendszert – a GPS-hez hasonlóan – a tervezők már a rendszerterv készítése kapcsán egyaránt katonai és polgári alkalmazásra
is szánták. Az orosz műholdas alaprendszer – az amerikai GPS-hez teljesen hasonlóan – a műholdak, a követőállomások és a felhasználók
alrendszereiből épül fel. A műholdak alrendszere (űrszegmens) műhold -konfigurációja a tervek szerint 24 db. egyidejűleg működő műholdból
fog állni. A GLONASS műholdakat három darab egymáshoz képest 110°-os pályasíkokon egyenletes kiosztásban (45º-os szélességi
növekmény figyelembe vétele mellett) helyezték pályára. Ami a szomszédos pályasíkok műholdjainak kölcsönös helyzetét illeti, ott a rendszer
megalkotói 15º-os szélességi növekményt vettek számításba. Tanulmányozva a fellövéseket, megfigyelhető volt egy bizonyos mértékű
időeltolás a fellövés és az egyes műholdaknak a Föld forgási iránya szerint növekvő, 1-3 számozású pályasíkokon belüli 1-8, 9-16 és 17-24
pályahelyzetük elfoglalásának időpontjai között.

Az első GLONASS műholdat 1982. október 12-én lőtték fel, a továbbiakat pedig, évente két alkalommal. A műholdak pályára állítását a Bajkonur
Űrközpontból (Kazahsztán) protonrakétákkal (SL-12) hajtották végre. Egyidejűleg három műholdat lőttek fel először 200 km-es körpályára (a kezdeti
fellövéseknél próba és lézeres távmérő műholdak is voltak), majd pedig 19100 km-es névleges kör alakú pályára, ahol az egyes műholdak pozicionálását
már a saját meghajtó rakéták végezték el. A 2.2.2.4.1. ábrán bemutatott orosz műhold 1400 kg tömegű, élettartama általában 2 év, de a legtöbb esetben
még ennél is kevesebb volt. A 2002. év végéig 31 GLONASS fellövés volt, köztük 2 sikertelen is. Az oroszok 1997-ig 71, 2003-ig 83 db GLONASS
műholdat küldtek az űrbe, de a programba beleértendő még a 8 próba és a 2 Etalon lézeres távmérő műhold pályára állítása is. A fellövések további
részletezése megtalálható a 2.2.2.4.1. táblázatban.

2.2.2.4.1 ábra. GLONASS űrjármű [iii]

Annak ellenére, hogy az 1992. év végére már 50 db műholdat fellőttek (köztük a már említett két sikertelen fellövés is), a rövid élettartamok
miatt az üzemelő műholdak száma mégis csak 12 db volt. Összehasonlításképpen megemlíthető, hogy az amerikai Blokk I GPS műholdak
között volt olyan műhold is, amely a tervezett 5 éves élettartam helyett 11 évig üzemelt.

1996 januárjától – a tervezett fellövések elmaradása miatt – a teljes műhold-konfiguráció holdjainak száma rohamosan csökkenni kezdett. 1998
augusztusában már csak 14 működő, egy karbantartás alatti és egy tartalék műhold képezte a műholdas alrendszert. Az ezt követő négy évben igaz
ugyan, hogy volt négy újabb fellövés (a legutolsó 2002 decemberében), de ezeknek a műholdaknak a beüzemelésével sem fordult meg az aktív
műholdszámot jellemző csökkenő trend. 2003. július 16-án a GLONASS műholdas alakzat státusza a következőképpen alakult. Összesen 8 műhold volt
működőképes, ebben az évben 3 hold vált használhatatlanná az 1. pályasíkon. A működő műholdak az 1. és 3. pályasíkokon (2 és 6 db) helyezkedtek
el. A 2. pályasík, az 1993-as állapothoz hasonlóan, teljesen üres volt. 1997-2004 között mindössze 5 fellövés volt, amely 15 műholdat jelentett a
rendszer számára. Ennek következtében a műhold-konstelláció 2002 végén 7 működő holdból, 2003 júliusában 8-ból és 2004 májusában 10-ből, 2006
januárjában pedig 13 működő holdból állt. A legutolsó időpontban az I. pályasík tele volt, a II. teljesen üres volt, a III. pályasíkon pedig 5 műhold volt.

Azóta ez az emelkedő tendencia folytatódott, amelyet a Galileo megjelenése, és a piacért az alaprendszerek közötti rivalizálás is elősegített.
A 2010.08.13-i műholdas alakzatot a következő 2.2.2.4.1. táblázatban mutatjuk be.

Pozíció

2010.08.13. 1 2 3 4 5 6 7 8

I. pályasík:
7 működő

X
(2009.12.14.)

X
(2008.12.25.)

X
(2008.12.25.)

X
(2009.12.14.)

X
(2009.12.14.)

- X
(2004.12.26.)

X
(2008.12.25.)



II. pályasík:
6 működő

X
(2007.12.25.)

X
(2006.12.25.)

X
(2007.12.25.)

- X
(2007.12.25.)

X
(2006.12.25.)

X
(2006.12.25.)

-

III.
pályasík:
8 működő,
2 tartalék

X
(2007.10.26.)

X
(2008.09.25.)

X 
(2007.10.26.)

X 
(2007.10.26.)

X 
(2008.09.25.)

X
(2010.03.02.)
Tartalék 2008.09.
(2009.08.31.)

X
(2010.03.02.)
Tartalék 2005.12.
(2010.03.19.)

X 
(2010.03.02.)

Összesen: 21 működő és 2 tartalék műhold

2.2.2.4.1. táblázat.  GLONASS konstelláció (2010. 08.)

A táblázatból kiderül, hogy hamarosan ismét teljes lehet a GLONASS műholdas alakzata. Az előző 6 db M típusú műholdat 2010.
szeptember 2-án újabb 3 hold követte a világűrbe, amelyek közül kettő üzembe helyezése a II. pályasík 4. és 8. pozíciójára várható.
Ugyanakkor az I. pályasíkon több műhold befejezi a közeljövőben majd a működését. Helyettük még 2010 novemberében esedékes újabb
három M típusú hold fellövése, és decemberben a modernizált új generációs K jelű sorozat első képviselője is megjelenhet a világűrben. Ez -
mint később kiderült - csak 2011. február 26-án realizálódott.

A GLONASS, a GPS-hez hasonlóan egyutas távmérési rendszert jelent. A rendszer egyes műholdjai két kóddal modulált vivőhullámot
sugároznak polgári és katonai felhasználásra. Az egyes műholdaknál nem állandó, hanem egymáshoz képest ismert értékkel eltolt
frekvenciákat alkalmaznak. A GLONASS ICD specifikálja a frekvencia tervet és a tervezett változtatásokat. A két L-sávú hordozóhullámon - a
GPS-hez hasonló módon - megtalálhatók az ekvivalens polgári és katonai kódok valamint az 50 bit/s modulációs sebességű navigációs
üzenet is. Az üzenet a műholdak pályaelemei mellett, órakorrekciókat és további fontos kiegészítő információkat tartalmaz. A GLONASS
esetében ezért egy frekvencia felosztású többszörös hozzáférésű rendszerről (FDMA) szokás beszélni, ellentétben a GPS- szel, ahol a kód
felosztás a meghatározó jelző (CDMA). A GLONASS jelek frekvencia aránya: 9/7 (részletesebb bemutatásukat szintén a 2.2.2.4.2.
táblázatban közöljük). A GPS és GLONASS közeli frekvencia-tartományai lehetővé tették kombinált antennák és közös ’preamplifier’-ek
(előerősítők) egyetlen vevőben történő használatát. Az összes műhold ugyanazt a kódot használja. A két kódfrekvencia a megfelelő GPS
kódfrekvenciák felével egyezik meg. Érdekesség az is, hogy a polgári felhasználás kapcsán pontosságcsökkentést, azaz korlátozott
hozzáférést (SA) nem vezettek be. Sőt, a polgári kód mellett, a katonai kód is hozzáférhető, bár annak használatát az orosz hatóságok nem
javasolják. A GLONASS jelek idő és frekvencia értékét a műholdak három cézium atomórájának egyike szolgáltatja, amely 5 MHz- en
üzemel. A GLONASS rendszeridőt az UTC (SU)- hoz, a GPS időt az amerikai UTC-hez viszonyítják. Mindkettő különbözik a nemzetközi

UTC-től. Ez az eltérés a GPS-nél 10-9 sec, a GLONASS-nál 10-6 sec. nagyságrendű.

A követő állomások alrendszerének ellenőrző központja Moszkva. A korábbi SZU területén találhatók a globális helymeghatározó rendszer kisszámú
földi megfigyelő és parancstovábbító állomásai. Mivel azok elhelyezkedése a volt Szovjetunió területére korlátozódik, ezért a követő állomások
vonatkozásában globális lefedettségről egyáltalán nem beszélhetünk. A földi ellenőrző rendszer lézeres távmérő állomásokkal is kiegészül. A követő
állomások a mérési elő-feldolgozott adatokat az ellenőrző központba küldik további feldolgozásra, ahol megtörténik a pálya- és óraadatok, valamint azok
korrekcióinak meghatározása. Ezt követően a rendszer ellenőrző központja a számított eredményeket visszaküldi a követő- és parancstovábbító
állomásokra, hogy azok frissítsék a műholdak fedélzetén lévő adatokat.

A felhasználói alrendszer vonatkozásában elsősorban a vevőkről kell beszélni, bár a szakképzett kezelőt is ide kell érteni. A műholdas rendszer 1989-
1995 közötti ’első’ kiépítési időszakában a GLONASS vevők gyártását szinte kizárólag a korábbi Szovjetunió végezte. A nemzetközi gyakorlat számára a
vevők nem voltak hozzáférhetők, így azok a GPS vevőknek nem jelentettek konkurenciát. 1995-ben, amikor a teljes műholdas alakzat viszonylag rövid
ideig létrejött, és e nevezetes évet közvetlenül megelőző időszakban, a rendszer iránt fokozódott a nemzetközi érdeklődés. Ennek eredményeképpen
egyes nemzetközi kutatóintézetek mellett több egyetem is tervezett és épített GLONASS ’prototípus’ vevőket, melyeket a rendszer megismerését célzó
tapasztalatszerzés céljára fejlesztettek. Találkozhattunk közös orosz-amerikai ún. prototípusvevő elképzelésekkel is, amelyben már körvonalazódtak a
mindkét műholdrendszer műholdjeleinek vételére egyaránt alkalmas vevőkre vonatkozó elgondolások. Jelentős eredménynek számított a már piacon is
beszerezhető Ashtech cég által gyártott egyfrekvenciás GPS+GLONASS vevő, a GG-Surveyor megjelenése, amely mérőeszköz úttörőnek volt tekinthető
a két már említett műholdrendszer integrált vételére alkalmas műholdvevők sorában. A legyártott GLONASS és kombinált vevők száma napjainkban
világszerte biztosan több tízezerre tehető, de azok mennyisége még mindig nagyságrendekkel alatta marad az üzemeltetett GPS vevők számát tekintve.

Ami a várható jövőbeli GLONASS fejlesztéseket illeti, jelenleg úgy tűnik, hogy az Orosz Kormány folyamatosan biztosítja azt a pénzügyi
csomagot, amely a GLONASS program folytatásához szükséges. Ebbe pedig beleértendő a további GLONASS-M (≈ 7 éves élettartam) és a
pillanatnyilag fejlesztés alatt álló GLONASS-K (≈ 10 éves élettartam) típusú műholdak gyártása és pályára állítása. Az új modernizált
rendszertől egyrészt a pontosság többszörös fokozódását remélik. A műholdak méretének csökkentésével pedig, a fellövési költségek
lefaragását kívánják elérni. A második polgári kód az M sorozat holdjainál már megtalálható, a jövőbeli K típusú műholdaknál pedig a
második polgári frekvencia (L5) megjelenése is szerepel a tervek között.

Most pedig összefoglalásképpen a 2.2.2.4.2. táblázat A. B. és C. részében hasonlítsuk össze a GLONASS és a NAVSTAR-GPS műholdas
alaprendszerek fontosabb műszaki adatait.

A. rész

PARAMÉTEREK GLONASS NAVSTAR-GPS

a műholdak alrendszere



műholdak száma 21+3 (kiépült 1996. január) 21+1
tartalék (1997. július) 14+1 karb.+1
tart. (1998. 08.) 7+4 beüzem. előtt
(2002. 12.) 8 működő (2003. 07.)
10 működő (2004. 05.)
13 működő (2006. 01.)
21 működő (2010. 08.)

21+3, jelenleg: több mint 24 28 (2003.
02.)
31 (2004. 05.)
29 (2006. 03.)
31 működő (2010. 08.)

pályasíkok száma és a
műholdak fellövésének
kronológiája

3
Blokk I: 10 db. (1982-1985) átlag
élettartam: 14 hónap Blokk IIa: 6 db.
(1985-86) átlag élettartam: 17 hónap
Blokk IIb:6(+6)db. (1987-88) kettő
sikertelen fellövés (+6) átlag
élettartam: 22 hónap Blokk IIv:
31db.(1988-95)
1. fázis: 10(+2)db.(1988-90) kettő
geod. ref. mh. (+2)
2. fázis: 24db. (1995-re) További
fellövések: 9 db (1995); 12db. (1998-
2002)
9 db (2003-2005)

GLONASS-M műholdak (tervezett
élettartam: 5-7 év) új polgári kód (L2c)

GLONASS-K műholdak (2011.
februártól), (L5 bevezetése)

6
Blokk I: 11db. (1978-1985) tervezett
élettartam: 4,5 év (93-ban még 4 db.
üzemelt) Blokk II: (1989-98), teljes
alakzat (SA és A-S bevezetése),
tervezett élettartam: 7,5 év
Blokk IIA: (1990-1997) néhányukon
retroreflektor Blokk IIR: (1997-2004)
10 év tervezett élettartam, feljavított
kommunikációs képesség Blokk IIR-M:
(2005-től, kieg. jelszerkezet, C/A
kóddal az L2-ön is (L2c), új katonai M
kód) nagyobb pontosság megnövelt
teljesítmény
Blokk IIF: (2010-2019), 33db.,
11 év tervezett élettartam, L5)
finomított jelek
Blokk III: (kb. 2013-tól) jelenleg
tervezés alatt, 32db., 16 db. (2016), 16
db. (2019) M-kód irányítás, DGPS

pályamagasság 19130 km 20180 km

a pályasík hajlása 64,8° 55°

a pálya periódusideje 11 óra 15 perc 11 óra 58 perc

a rendszer pályaelemei 9 db paraméter (pozíció, sebesség,
gyorsulás az ECEF derékszögű rend-
szerben)

Kepler-féle pályaelemek és
interpolációs együtthatók

geodéziai alaprendszer (dátum) Korábban: SGS 85 (Szovjet
Geodéziai Rendszer) Jelenleg: PZ-90

WGS 84 (Világ Geodéziai Rendszer)

rendszeridő GLONASS rendszeridő, UTC (SU),
cézium atomórák

GPS rendszeridő, UTC (USNO)
cézium, rubídium atomórák

a teljes információátvitel hossza 2,5 perc (navigációs főkeret) A főkeret
5 db. 30 sec. hosszú keretből épül fel.
1 keret 15 sorból áll (alkeret).
1sor (binális sorozat) hossza: 2 sec.

12,5 perc (egy főegység 25 egységből
áll, 1 egység 5 alegységből áll és az
átviteli  ideje: 30 sec., 1 alegység 10
szóból áll, a teljes hossza 6 sec., egy
szó 30 bit és az átviteli  idő: 0,6 sec.)
A teljes alapüzenet: 1500 bit
(1 egység).

műholdjelek alapfrekvencia: 5 MHz Eredeti: kb.:
1993-ig L1: 1602 + k x 0,5625 (MHz)
L2: 1246 + k x 0,4375 (MHz) k = 0, 1,
2,...,24 (0 tesztre) Módosítás:
1993-1998 k = 0,1,..., 12,22, 23,24 új
műholdakra: k = -7 -1 1998-2005 

k = -7,...,12 2005 után k = -
7,...,6 (5,6 műszaki célokra)

alapfrekvencia: 10,23 MHz L1:
1575,42 MHz (19,03 cm) L2: 1227,60
MHz (24,42 cm)

két új polgári frekvencia
L2: +C/A kód, 12 db műhold
L5:1176,45 MHz (2010-től), 12 új
műhold L1 és L2-ön is új ME katonai
kód

kódok az összes műholdra ugyanaz L1: C/A-
kód és P-kód
L2: P-kód, C/A kód (M jelű

az egyes műholdakra eltérő L1: C/A-
kód és P-kód
L2: P-kód, C/A kód (RM jelű



műholdak) műholdak)

B. rész

a követőállomások alrendszere

folyamatos megfigyelés és
ellenőrzés

Moszkva és a korábbi SU te-rületén
eloszló követő és parancstovábbító
hálózat: Szentpétervár, Tyernopol,
Jenyiszejszk, Komszomolszk-na
Amure (adatfeltöltés: 2 nap)

5 követő állomás (Colorado Springs,
Kwajalein, Ascension, Diego Garcia,
Hawaii)
Colorado Springs vezérlő központ is

rendszeridő ellenőrzés Moszkva Colorado Springs

Átszámítási összefüggések a WGS 84 és a PZ 90 között:

Pratap Misra és munkatársai (Lincoln Laboratórium, Lexington): 

 

(Az y tengely menti eltolás és a z tengely körüli forgatás statisztikailag szignifikáns.)

1. Yuri A. Bazlov és munkatársai (Orosz Védelmi Minisztérium 29. sz. kutatóintézete): 

 

(A transzformáció pontossága valószínűségi szinten jobb, mint 1m. Ez volt az egyik legjobb rendelkezésre
álló transzformáció Oroszországra és a környező területekre)

C. rész

a felhasználók alrendszere

műholdvevők - GLONASS vevők a korábbi SZU-
ban (Oroszország, Ukrajna,
Belorusszia tervező irodái és üzemei)
I. generációs vevők: nagy és nehéz
egységek, 2-4 csatorna
II. generációs vevők: digitális
jelfeldolgozás, könnyebb, kompaktabb
vevők Shkiper-N vevő (digitális
feldolgozás, 5,6,12 csatorna)
- polgári alkalmazásra: GPS/
GLONASS vételi képesség
- geodéziai pontosságú vevő: REPER
(6 csat., L1, 5 kg)
-mindkét rendszer vételére alkalmas
prototípusvevők
GPS/GLONASS vevők piaci gyártása
Ashtech GG Surveyor
(egyfrekvenciás, 48 db. műhold
észlelésére)
Fontosabb kombinált vevő gyártók:
korábbi SZU vállalatok; ’NAVIS’

GPS-vevők (antenna + jel-
feldolgozóegység)
A vevők széles skálája nemcsak
katonai, hanem polgári felhasználásra
is. Típusok: 
-navigációs (C/A-kódú vevők -katonai
(P-kód)
-térinformatikai (GIS)
-geodéziai (a vivőhullámok és a kódok
kombinálása: -L1, C/A-kód, L2 -L1,
C/A-kód, L2 P-kód, vagy az elmúlt
években Y-kód a P-kód helyett A-S
idején (P-kód titkosítása)
- RTK vevők (egy-és kétfrekvenciás)

2000. május 2-től az S/A hivatalos
megszüntetése

új civil és katonai kódok megjelenése
egy második polgári vivőhullám (L5)
bevezetésemegindult



Tervező Iroda (Moszkva); ’KOTLIN
cég (Szentpétervár); Ashtech, 3S
Navigation (USA), Daimler-Benz,
Aerospace, JAVAD Positioning
Systems
Napjaink legújabb kombinált vevő
gyártói: Topon/Sokkia, Trimble, Leica
GNss geodéziai vevők! pl. Topcon
GR3, Leica Viva GS10 vagy Trimble
R4 GNSS vevők

GNSS vevők a piacon!

2.2.2.4.2. táblázat (A., B. és C. részek). GLONASS és a NAVSTAR-GPS jellemzői

A Galileo műholdas alaprendszer jellemzői

A Galileo az első olyan globális műholdas helymeghatározó és navigációs alaprendszer, amelyet speciális polgári felhasználási célokra
az Európai Unió (EU) és az Európai Űrhajózási Ügynökség (ESA) közös vállalkozás keretében hoz létre. Már most a Galileo bemutatásának
kezdetekor hangsúlyoznunk kell azt, hogy egy korszerű jövőbeli rendszert fogunk ismertetni, ugyanis a kiépítési folyamat még csak az elején
tart. Talán mondhatjuk azt, ez az európai kezdeményezés, amely sikeres megvalósulását követően, egy igen korszerű ún. második
generációs alaprendszert eredményez majd, ezáltal már a kialakítás során is egészséges versenyre ösztönözve a jelenleg üzemelő
társrendszereket. Ezt a versenyt jól tükrözi a társrendszerek modernizációs folyamata is. A működő alaprendszerektől (pl. amerikai GPS)
való technikai függetlenségből, a bővülő kínálat útján, a felhasználói közösség kamatoztathat majd a leginkább, természetesen az
együttműködés kölcsönös előnyeiből az egyes fejlesztők egyaránt részesedhetnek. A műholdas globális helymeghatározó rendszerek a
mindennapi életben már ma is vitathatatlan szerepet játszanak, hatásuk a társadalmi és ipari fejlődésre a jövőben egyre inkább meghatározó
lesz. Különösebb előrelátást nem igényel, hogy az ember megjósolja azt, hogy a jövő irányítási rendszereinek a rádiónavigáció az egyik
legfontosabb része lesz. Számos olyan szektor van, (pl.: közlekedés), amely már ma is függ ettől a technikától, akkor is, ha a lehetőségek
tárháza még csak részben van kihasználva. Egyes elemzők a műholdas navigációt a karóra, mint egykori találmány jelentőségével vetik
össze, hangsúlyozva azt, hogy a jövőben senki sem lesz képes pontos hely és idő ismerete nélkül létezni. Az EU ezért is fontosnak tartja a
független műholdas alakzat feletti ellenőrzést. Nem akar függni olyan rendszerektől és technológiáktól, amelyeket eredetileg katonai célra, és
Európán-kívüli alkalmazásokra fejlesztettek ki.

A Galileo program stratégiai fontosságú Európa számára, mivel hasonló forradalmi változásokat hoz majd a társadalomnak, mint azt az
elmúlt években a mobil telefon tette, előidézve a kapcsolódó szolgáltatások egy új generációjának fejlődését. A közúti és vasúti
közlekedésben, például, lehetővé teszi majd az útidők előrejelzését. Az automatikus járműirányító rendszerek segítséget fognak jelenteni a
közúti dugók és balesetek számának csökkentésében. Bár az előnyök kapcsán leggyakrabban a különféle légi, tengeri, szárazföldi
közlekedési formákat emlegetik, de nem elhanyagolhatók azok a mezőgazdaságban, a halászatban, az építőiparban a hon- és
polgárvédelemben, a kereső és mentőszolgálatokban, a telekommunikációban stb. sem. A Galileo műholdak speciális fedélzeti jellemzői
olyan új szolgáltatási kategóriákat is fognak támogatni, mint a közlekedési, kereskedelmi vagy feljavított kutatási és mentési funkciók. A
kritikus alkalmazásoknál (pl.: polgári repülés, veszélyes anyagot szállító eszközök navigálása, stb.) a Galileo és a NAVSTAR GPS két
független jelforrású alaprendszert jelent, így lehetővé válhat a hagyományos infrastruktúra helyettesítése kizárólag műholdalapú hely- és
időméréssel.

A Galileo rendszer tervezésekor többek között a következő szempontokat vették figyelembe: a fejlesztési és működtetési költségek
minimalizálását; a felhasználói és piaci igényeket, trendeket; az együttműködtethetőséget a már üzemelő alaprendszerekkel, elsősorban az
amerikai GPS-szel. Ami a költségeket illeti, azok 3,2-3,4 milliárd eurót tesznek ki, amely összeg a mesterséges holdak fellövését és a földi
kiszolgáló hálózat kiépítését biztosítja. A beruházás költsége más európai projekteknek nagyjából megfelel, és az összevethető a Londonban
már megépült "Heathrow Airport" 5. Terminálja, vagy 150 km modern autópálya létrehozásának költségével. A Galileo projekt két
meghatározó költségviselője az EU és az ESA, de a magánszektor befektetéseire is számítanak.

A Galileo műholdas alrendszerét három közepes földtávolságú pályasíkon elosztva 30 db mesterséges hold alkotja majd. A pályasíkok
hajlása az Egyenlítőhöz képest 56°, egy-egy pályasíkon 9-9 műhold és egy tartalék helyezkedne el (2.2.2.5.1. ábra). Ez a műholdas alakzat
a magasabb földrajzi szélességű helyeken – így Európa északi részén – jobb lefedettséget biztosítana, mint amilyen ma az amerikai GPS
mesterséges holdakkal megvalósul. A műholdak keringési magassága 23616 km, keringési idejük 14 óra, súlyuk 650 kg lenne, a tervezett
élettartamuk pedig elérné a 20 évet is. Az egyes mesterséges holdak fedélzetén két atomóra biztosítaná a szükséges frekvenciaetalont. Az
egyik rubídium, a másik a műholdfedélzeten először megjelenő hidrogén mézer óra lenne. Az Európában készülő órákat az első kísérleti
műholdakon tesztelik. A Galileo rendszeridőt a nemzetközi atomidőhöz fogják illeszteni. Az első két kísérleti műhold legyártására már 2003-
ban megkötötték a szerződéseket, amelyeket azóta pályára is állítottak. Az egyik kísérleti műhold feladata az, hogy Galileo jeleket
sugározzon az egyik tervezett pályahelyről a lefoglalt frekvenciák tesztelése végett. A másik műhold egy esetleges sikertelen fellövés
kockázatának minimalizálására, és a szállított technológia képviseletére szolgál.

A Galileo műholdak tíz különböző jelet fognak sugározni a következő négy L-sávú frekvencián: 1176,45 MHz, 1207,14 MHz, 1278,75 MHz,
és 1572,42 MHz. Jól látszik az, hogy két Galileo jel frekvenciája megegyezik majd az amerikai GPS rendszer L1, és az új F-típusú műholdak
L5 jelének frekvenciájával. A Galileo jelek által biztosított szolgáltatás két szint szerint osztályozható: alapszint és korlátozott hozzáférésű



szolgáltatási szint. Az alapszint – mint az amerikai GPS-nél – itt is ingyenes lesz, de a rendszer üzemeltetői jobb minőségű és megbízhatóbb
szolgáltatást ígérnek az általános felhasználói alkalmazásoknál. A másik értéknövelt kereskedelmi és professzionális szolgáltatási szint
használatáért természetesen fizetni kell majd, és csak az arra jogosult felhasználók vehetik azt igénybe. Ennél nyilvánvalóan kiváló
működést kell biztosítani. A korlátozás szintje egyes felhasználók esetében olyan magas fokú kell, hogy legyen, hogy a szolgáltatás
zavarása semmiképpen se fordulhasson elő. A rendszer gazdaságosságához az ezért járó bevétel is jelentős hozzájárulást jelent majd.

A Galileo rendszer tervezett földi kiszolgáló infrastruktúrája a követőállomások alrendszere mellett bővül majd egy az előzőtől elkülönült
integritás-megfigyelő infrastruktúrával. A követőállomások alrendszerének legfontosabb feladata a műholdas konstelláció folyamatos
ellenőrzése, azaz a műholdpályák meghatározása és az időszinkronizáció biztosítása valamint a navigációs üzenetek előállítása lesz.
Mindezt 15 automatikus vevőállomással, egy irányító központtal, és 4 adattovábbító (telemetrikus) állomás létesítése, majd üzemeltetése
útján kívánják a működtetők biztosítani. A rendszer integritásának ellenőrzéséért önálló megfigyelő hálózat, európai integritás központ és 3
adóállomás felel majd. A rendszer integritásának képessége navigációs célú alkalmazásoknál kulcskérdés. A felhasználónak ugyanis
megfelelő időn belül (néhány másodperc) figyelmeztetést kell kapnia a műholdas rendszer (egyes műholdak) meghibásodásáról (tény és
időpont), azok pontossági mérőszámairól. Ennek az igen fontos szolgáltatásnak a hiánya az, amely nem teszi lehetővé az amerikai GPS
rendszer teljes körű használatát az olyan kritikus navigációs területeken, mint a polgári légi-irányítás. A követőállomások alrendszer
megfelelő kapcsolatokat (interfészeket) épít ki majd a különböző szolgáltató központokkal, hogy értéknövelt globális kereskedelmi, keresési-
mentési szolgáltatásokat biztosítson. Újításnak számít az is, hogy a Galileo műholdak fedélzetére Cospas–Sarsat rendszerrel kompatibilis
adó-vevő berendezéseket szerelnének fel, amelyek egyrészt a jelenlegi pozicionálás pontosságát – a jelenlegi műholdas rendszerrel
összevetve – több nagyságrenddel fokoznák, másrészt pedig, az L-sávú jeladók alkalmasak lennének arra, hogy a bajbajutott visszaigazolást
kapjon, hogy a küldött jeleit vették, és hogy a mentés megindult.

A felhasználói alrendszer legfontosabb eleme maga a vevő. Már arról volt szó, hogy a Galileo az amerikai GPS rendszerrel kompatibilis lesz.
Az is ismert, hogy az amerikai és orosz műholdas alaprendszerek vételére – az előzőekhez képest nagyobb különbségek ellenére is –
készültek/nek ún. GPS+GLONASS vevők. Nyilvánvaló az is, hogy az alaprendszerek együttes használatával megemelkedett műholdszám az
egyes mérési módszerek alkalmazásakor számos előnnyel jár együtt. Ennek kapcsán említhetők meg a következők: fedett területeken való
alkalmazás (városok, kanyonok, erdős területek, parkolók); a fázis-többértelműség hatékonyabb feloldása, a rendszer számára
rendelkezésre álló frekvenciák számának növekedése, stb.. Az elmondottakból következik, hogy a potenciális gyártók a Galileo vevők
tervezésekor olyan kombinált műholdvevőkben gondolkoznak, amelyek majd képesek lesznek mindhárom alaprendszer sugárzott jeleinek
vételére. Ebből az is kiderül, hogy új feldolgozó szoftverekre is szükség lesz. A versenyhelyzet miatt nem nehéz megjósolni azt sem, hogy az
üzemelő két alaprendszer modernizációja hosszabb távon előrevetíti  azok kapcsán is a kombinált vevők használata iránti fokozódó
igényeket, amelyet a piac az utóbbi években igazolt is.

A felhasználók számára a már jól ismert alkalmazások mellett, számos értéknövelt szolgáltatást is kínál majd a Galileo. Amint azt már
említettük az alkalmazási területek többek közt lefedik majd a közlekedést (közúti, vasúti, légi, vízi) és teherszállítást; az energetikát; a
telekommunikációt; a mezőgazdaságot; a halászatot; környezetvédelmet; építőipart; a szabadidős tevékenységeket; a honvédelemmel,
polgárvédelemmel, biztonsággal és személyvédelemmel kapcsolatos feladatokat és végül, de nem utolsó sorban az olyan speciális
szakterületeket is, mint a bányászat.



2.2.2.5.1. ábra:  A Galileo műholdak konstellációja és egy hold képe  [iv]

Ami pedig a Galileo fejlesztésének pillanatnyi helyzetét illeti, arról említsünk meg néhány dolgot. A rendszer kapcsán jól ismert, hogy az ún.
Kezdeti Kísérleti Működési Fázis zajlik. Ennek része a tervezett pálya modellezése, a navigációs üzenet kialakítása és a fedélzeti órák
tesztelése. Ezeket a feladatokat az eddig fellőtt két teszthold a GIOVE-A, és a GIOVE-B hivatott teljesíteni.

Az említett két hold rövid élettörténete és küldetése a következő:

A tervezetteknek megfelelően, 2005. december 28-án reggel a kazahsztáni Bajkonur mellől egy Szojuz-Fregat rakétával sikeresen fellőtték,
és végleges pályájára állították a GIOVE-A (magyarul Jupiter) kísérleti Galileo műholdat. Az első kísérleti holdat a földi irányítók a várt időn
belül már észlelték. A fedélzeti berendezések beüzemelése és a műhold mindkét napelemének kiterítése megtörtént, így a GIOVE-A
megkezdhette tervezett küldetését. A műhold küldetése a Galileo navigációs jelek és a két fedélzeti rubídium atomóra tesztelése. Az űrjármű
további feladata még a 23258 km magasságú, és az Egyenlítővel 56 fokos szöget bezáró, űrbéli körpálya mentén a fellépő sugárzás
vizsgálata.
 
2008. április 27-én – a tervezett időponthoz képest jelentős késéssel - pályára állították az oroszok a GIOVE B-t is. A hold kiemelt feladata a
végleges űrjárművekre tervezett, és precízebb helymeghatározást biztosító frekvencia etalonnak, a passzív hidrogén mézer órának a
tesztelése. Időközben, e hold késése miatt, a GIOVE-A1  gyártójának megrendelést adtak a GIOVE-A2  holdra.

A további már valódi szolgáltatást nyújtó műholdak pályára állítását minden bizonnyal a jelen időszak gazdasági nehézségei késleltetik.
Jelentős előrelépésnek számított ugyanakkor az, hogy a Septentrio cég kifejlesztette a legelső Galileo vevőkártyát. A belga Septentrio cég
aktív résztvevője a Galileo programnak, folyamatosan több kutatás-fejlesztési projektje is fut a GJU-nál (Galileo Joint Undertaking) és az
ESA-nál. Ennek megfelelően a Septentrio hamarosan a legkiválóbb Galileo vevőket lesz képes ajánlani a kereskedelmi forgalomban.

Az Alcatel Espace vezette Galileo koncessziós társaság és az EU megállapodtak a rendszer legfontosabb földi telepítési helyeiben is. Az
egyezmény értelmében a koncesszió tulajdonosi központját Toulouse-ban (Franciaország), míg műveleti központját Londonban (Nagy
Britannia) alakítják ki. A műholdak irányító központját (CCC – Constellation Control Center), illetve a két integritás-ellenőrző központ (PEC –
Peformance Evaluation Centres) egyikét Németországban építik ki. A második PEC-t, valamint a földi és űrszegmenst együttesen felügyelő
központot (MCC – Mission Control Center) Olaszországban helyezik majd üzembe. Spanyolország olyan élet- és vagyonbiztonsági
szempontból kritikus alkalmazások számára (pl. kereskedelmi hajózás és közforgalmi repülés) nélkülözhetetlen létesítményeknek ad majd
helyet, mint például egy második irányító központ. Amikor az elsődleges irányító központok (CCC és MCC) rendben fognak működni, ez az
állomás lesz a helyszíne az új hardverek, szoftverek és eljárások tesztelésének, illetve az MCC és CCC személyzetek ki- és
továbbképzésének.

A kínai Kompasz regionális/globális helymeghatározó rendszer

Kínában már a múlt század 80-as éveiben felvetődött egy regionális műholdas navigációs rendszer létrehozásának igénye. Az elképzelés
egy ún. ikerműholdas kialakítású rendszer volt, amelynél jelforrásként két geostacionárius műholdat képzeltek el. A távmérést pedig az
ismert kétutas elven tervezték megoldani. Ennek az elképzelésnek felelt meg a Beidou-1 nevű rendszer, amelynek a két induló műholdját
2000-ben már pályára is állították.

A Beidou-1 részét képezték a rendszer kisszámú földi ellenőrző állomásai is, amelyek a helymeghatározási feladatban aktívan
közreműködtek. A mérés lényege az volt, hogy a műholdak folyamatos jeladását a felhasználó aktív vevője először észlelte, majd pedig
visszasugározta azokat a műholdakra, amelyek aztán a jeleket továbbküldték valamelyik földi ellenőrző állomásra, ahol azok kiértékelése
megtörtént. A futási időt a műholdak órái pontosan mérték, az oda-visszamérés pedig kiejtette az órahibát. A futási idő ismeretében a
műhold – vevő távolság számítható volt. A két műhold távolságának és egy közelítő magassági koordinátának a figyelembevételével a földi
állomás már képes volt egy előzetes pozíciót meghatározni. Ezt egy nagypontosságú DTM alapján finomították, majd a javított pozíciót a
következő mérésbe már felhasználták. Ennek az iterációs technikának köszönhetően a helymeghatározás pontossága vízszintes értelemben
kb. 20 m-re volt tehető, amely megközelítette az amerikai GPS abszolút helymeghatározás pontosságát. A Beidou-1 használatához
egyszerre "látni" kellett mindkét geostacionárius holdat. Ez a regionális rendszer mintegy 5 évig üzemelt, és egyszerre 100 feletti
felhasználót volt képes kiszolgálni. A fő felhasználási cél természetesen a katonai volt, de a rendszert igénybe vették más, főképp mentési
feladatok kapcsán is.

A 2000-es évek közepétől Kína egy új, második generációs műholdas helymeghatározó rendszer kiépítését kezdte meg, amelyet először
regionális (Kína és környezete), majd pedig globális (teljes Földre kiterjesztett) formában tervez megvalósítani. Ennek a rendszernek a neve:
COMPASS (magyarul Kompasz, amelyet a továbbiakban mi is így használunk). Szokás a Kompaszt Beidou-2 elnevezéssel is illetni. A
Kompasz egy fejlesztés alatt álló rendszer. A tervek szerint ez a jövőbeli alaprendszer 35 műholdból állna, amelyek közül 5 geostacionárius
pályán (továbbiakban GSO), 3 dőlt geostacionárius pályán (IGSO), 27 pedig ún. közepes földi pályán (továbbiakban MEO) keringene. A
MEO holdak az Egyenlítőhöz képest 55º-os hajlású 21000 km-es körpályán mozognának, és keringési idejük 12 óra lenne. A Kompasz
rendszer első hírnöke egy MEO hold volt, amelyet 2007. április 14-én lőttek fel. Ezek után pedig a 2.2.2.6.1. táblázatban tekintsük át hol is
tart a Kompasz műholdas alakzatának akiépítettsége.

Ami a Beidou-2 holdakat illeti azok robosztusabbak, mint elődeik voltak. A Kompasz műholdak használt három frekvenciája átfedésben van
a Galileo holdakéval.



A Kompasz I. fázisát (a kínai regionális rendszert), amely 14 műholdból állna, a fejlesztők 2012-re kívánják befejezni. Ezt követően
alakítanák ki a már említett globális CNSS (Chinese Navigation Satellite System) rendszert. A rendszer költsége több milliárd amerikai
dollárra becsülhető.

A CNSS rendszer teljesen hasonló lesz a már bemutatott többi alaprendszerhez abban az értelemben, hogy az egyutas távmérést használ
majd a passzív földi vevő helyének meghatározásához. Az autonóm mérés várható pontossága kb. 10 m lesz.

BEIDOU-1 1A 2000. október 30. GSO

1B 2000. december 20. GSO

1C 2003. május 24. GSO

1D 2007. február 2. GSO

BEIDUO-2 KOMPASZ Compass-M1 2007. április 13. MEO

Compass-G1 2009. április 14. GSO

Compass-G2 2010. január 16. GSO

Compass-G3 2010. június 2. GSO

Compass-IG1 2010. augusztus 1. IGSO

Compass-G4 2010. október 31. GSO

Compass-IG2 2010. december 17. IGSO

2.2.2.6.1. táblázat.  A Beidou-1 és Beidou-2 rendszerek műholdjai

Műholdalapú kiegészítő rendszerek, az EGNOS és a WAAS

Az EGNOS (Europian Geostationary Navigation Overlay System) mozaikszó egy olyan európai műholdalapú kiegészítő rendszert takar,
amelyet Galileo előfutáraként is szoktak emlegetni. A GPS és a GLONASS alaprendszerekre támaszkodó fejlesztésről van szó, amely a
felhasználók széles skáláját képes kiszolgálni (polgári repülés, tengeri hajózás, közúti közlekedés, stb.). A rendszer feladata korrekciós
adatok szolgáltatása az európai, és annak közvetlen környezetében levő földrajzi régiók felhasználói felé, ezáltal 5 m alá szorítva a
pozícionálás vízszintes értelmű pontosságát, szemben az abszolút GPS pontmeghatározás 5-15 m-es megbízhatóságával. A felhasználók
közül, az integritást, a pontosságot, a hozzáférést és a szolgáltatás folytonosságát tekintve, a polgári repülés követelményei a
legszigorúbbak. Ennél fogva az EGNOS működtetési céljait ennek követelményei határozzák meg, lefedve a földi és tengeri felhasználók e
területeken fellépő kiemelt igényeit is.

Az EGNOS műholdas alrendszere három geostacionárius műholdból áll: az AOR-E (PRN120; 15,5°W), nyugaton az Atlanti-óceán keleti
része fölött, az IOR-W (PRN131; 65,5°E), keleten az Indiai-óceán fölött – mindkettő Inmarsat hold – és közöttük az Artemis (PRN124;
21,5°E) kommunikációs hold (tulajdonosa az ESA).

Az EGNOS földi alrendszer 34 db GNSS (GPS, GLONASS, GEO) megfigyelő állomásból (Ranging and Integrity Monitoring Station; RIMS), 4
db Misszió Ellenőrző Központból (Mission Control Centre; MCC), és 6 adatfeltöltő állomásból (Navigation Land Earth Station – NLES) áll.
Ezen kívül a földi alrendszer részét képezi a földi szegmens komponenseit összekötő kommunikációs hálózat (EGNOS Wide Area Network –
EWAN) is.

A követőállomások (RIMS) hálózata folyamatosan észleli a NAVSTAR  és a GLONASS rendszer holdjait. A mért adatokat továbbküldi az
ellenőrző (feldolgozó) központoknak (MCC). Ezek elvégzik a differenciális korrekciók (WAD) és integritás adatok meghatározását, majd a
számított javításokat a kommunikációs hálózaton (EWAN) keresztül továbbítják a feltöltő állomásoknak (NLES). Az értékes korrekciókat
ezután ezek a földi állomások továbbküldik a három geostacionárius műholdra. A holdak ezt követően a GPS L1 frekvenciáján sugározzák le
a jeleiket a felhasználók felé. A vevők ezek vétele után már képesek a mérések pontosságának javítására. A szolgáltatások többségében a
felhasználók reális képet kapnak a korrekciós jelek minőségéről, valamint a műholdak esetleges, néhány másodperccel korábbi
meghibásodásáról. Ma már több forgalmazó kínál olyan vevőket, amelyek az európai EGNOS és amerikai WAAS korrekciókat egyaránt
képesek kezelni.

2000 februárjától - 2005 májusáig az EGNOS rendszer valós idejű prototípusa az ún. "teszt ágy", ESTB (EGNOS System Test Bed)
működött. Az ESTB kifejlesztése több célt is szolgált, ezek pedig az EGNOS tervezésének támogatása, a rendszer képességeinek
demonstrálása a potenciális felhasználók számára és az EGNOS jövőbeli fejlesztésének vizsgálata voltak.

Az EGNOS működése 2005 júniusától az iniciális fázisba lépett (IOP: Initial Operation Phase). Ettől az időponttól kezdve a rendszert az



ESSP (European Satellite Services Provider, azaz Európai Műholdas Szolgáltató) gondozza. Az iniciális fázis egy 18 hónapos időszak volt,
azzal a céllal, hogy a rendszert az üzemeltető fokozatosan működőképessé tegye, stabilizálja és minősítse. Az EGNOS jelek sugárzását
ekkor három helyről végezték, az Artemis (PRN124) és ideiglenesen az IOR-W (PRN126) műholdakról valamint az ESTB jeleket az AOR-E
(PRN120) holdról. A nyílt felhasználói szolgáltatás 2006. első negyedévétől lépett életbe. Ebben a fázisban még nem vállaltak garanciát a
megbízható szolgáltatásra. A helymeghatározás várható pontossága vízszintes értelemben 2m-nél, magassági értelemben pedig 4m-nél az
esetek többségében jóval kedvezőbb volt.

A működtetések utolsó fázisában (Continuous Operations – folyamatos üzem), 2007. elejétől, a rendszer már képes az életvédelmi
szolgáltatást is ellátni (SoL: Safety of Life). Az EGNOS teljes üzemmódban van, és az ESSP a napi üzemi szolgáltatásokat rutinszerűen
irányítja és ellenőrzi is. Felelősséget vállal a működésért is, mivel demonstrálnia kell a szolgáltatás minőségét a vásárlók és a megfelelő
európai hatóságok felé.

A működtetéssel párhuzamosan az is lényeges, hogy az EGNOS pozitívan reagáljon a dinamikusan fejlődő GNSS környezetre is. Ebbe
pedig beleértendő a Galileo program, a NAVSTAR GPS és a GLONASS rendszerek modernizációja (új műholdak pályára állítása, L2c és
L5).

Az előbb említettekre reagálva egy ún. evolúciós terv készült, amely egyrészt foglalkozott az európai kiegészítő rendszer további
infrastrukturális fejlesztésével és annak az afrikai régióra való területi kiterjesztésével, másrészt pedig felkészítette az EGNOS-t az L5 jel
vételi lehetőségére (GPS L1/L5/Galileo vevők beüzemelése), továbbá a GLONASS rendszer megújuló átalakulására is.

Ami pedig a főleg észak-amerikai kontinenshez kapcsolódó testvérrendszert, a WAAS–t (Wide Area Augmentation System) illeti, arról
elmondható, hogy az időben megelőzte az EGNOS-t, és az is, hogy jelenleg ez is egy modernizációs folyamaton esik át. Egy olyan
műholdalapú kiegészítő rendszerről van szó, amelyet kimondottan a polgári repülés számára fejlesztettek ki. A WAAS szolgáltatása a légi
járművek minden osztályára, minden repülési műveletre kiterjed - beleértve az út közbeni navigálást, a fel- és leszállást – biztosítva a
felhasználók számára a kívánt pontossági és egyéb elvárásokat. Ezek közül kiemelt fontosságú a precíz leszállás, amelyet kedvezőtlen
időjárási feltételek mellett is az USA tejes területén biztosítanak.

A WAAS rendszer földi alrendszere 26 db WRS (WAAS Reference Station) állomásból, 2db WMS (WAAS Master Station) főállomásból, és
4db GES (Ground Earth Station) adatfeljuttató állomásból áll. A referenciaállomás hálózat végzi a GPS műholdak jeleinek megfigyelését:
ezek az állomások gyűjtik és dolgozzák fel a GPS információkat és küldik tovább azokat a főállomásokra (WMS). Az állomások az USA
szárazföldi területén, Hawaii-ban, Puerto Rico-ban, Alaszkában, Kanadában és Mexikóban találhatók. A főállomások hozzák létre a WAAS
korrekciós üzenetet, amit az adattovábbító állomásokra (GES) küldenek, hogy azok feljuttassák azokat a műholdakra. A WAAS rendszer
műholdas alakzata két geostacionárius műholdból áll, amelyek megközelítőleg az USA keleti és nyugati partjai felett keringenek.

A navigációs vagy korrekciós üzenetet GPS-hez hasonló jelen sugározzák. A GPS/WAAS vevő a kiegészítő üzenetet a becsült pozíció
részeként dolgozza fel. A korrekció kétféle készletből áll: a javított GPS paraméterekből (pozíció, óra, stb.), amelyek függetlenek a
felhasználó helyzetétől; illetve az ionoszféra paraméterekből, amelyek viszont terület specifikus hálórendszerbe szervezett adatok. Ezen túl a
WAAS integritási szintjét úgy tervezték, hogy megfeleljen a legszigorúbb biztonsági követelményeknek is, mivel az a felhasználót 6
másodpercen belül figyelmezteti a rendszer esetleges meghibásodásáról.

A WAAS rendszer már 2000. augusztus 24-től működőképes, és 2003. július 10-től már a SoL (Safety of Life) szolgáltatást is biztosítja.
Ebben tehát jóval megelőzte az európai EGNOS-t. Folyik a rendszer felkészítése a dinamikusan fejlődő GNSS környezetre, főleg a
NAVSTAR rendszer modernizációjára (új polgári kód, L5, stb.). Az előzőeken felül a rendszer két újabb geostacionárius műholddal bővült.
2005. szept. 9-én bocsátották fel a Telesat Anik F1R műholdat, ami WAAS jeleket is sugároz. Nem sokkal később október 13-án lőtték fel a
PanAmSat Galaxy 15 nevű műholdját, szintén képes a WAAS-t szolgáltatni a jelek vételére alkalmas vevővel rendelkező felhasználó
számára.

A WAAS-t főleg repülési felhasználások számára tervezték, de a rendszer emellett még számos más alkalmazást is támogat, amelyek a
mezőgazdaság, a geodézia, a felszíni szállítás, stb. területeken jöhetnek számításba.

Itt jegyezzük meg azt, hogy a műholdalapú kiegészítő rendszerek között még meg kell említenünk a japán MSAS-t és az indiaiak által fejlesztett
GAGAN-t is. A már meglévő és a kiépülő regionális rendszerek együttesen képesek lesznek az egész Földre kiterjedő globális navigációs feladatok
ellátására. Ennek talán a légi és tengeri közlekedésben a legnagyobb a jelentősége.

A műholdas helymeghatározás alapelve

A műholdas helymeghatározás alapvető célja, hogy a műholdvevő antennájának fáziscentrumához kötődő koordinátáit (geocentrikus vagy
lokális) valamilyen mérési módszerrel meghatározzuk. Ehhez egyrészt szükség van az ismeretlen helyen található vevő és a fölötte
észlelhető műholdak közötti távolságok mérésére, a távolságok meghatározását befolyásoló hibák és egyéb tényezők ismeretére, a
műholdak geometriájának figyelembevételére, másrészt – szem előtt tartva a mérési eljárást is – még számos egyéb dologra (pl. referencia
adatokra, stb.) is. A 2.2.2.8.1. ábrán a műholdas helymeghatározás alapelvét szemléltetjük. Az ábra vektorait vizsgálva megállapítható az,

hogy  közvetlenül nem határozható meg, csak annak abszolút értékét  –t tudjuk megmérni. Egyetlen műhold – vevő távolság

ismeretében azonban egy műholdközéppontú gömb felületén még bárhol lehetünk a térben. Ha két műholdat tudunk mérni, akkor a vevőnk
a két gömb metszésgörbéjén helyezkedhet el. Ha viszont a vevőnk észlel egy harmadik holdat is, akkor a három gömb közös metszése már



csak két pontot ad, amelyekből – a Föld gömbi sugarának ismeretében – már kiválasztható a valódi helyünk.

2.2.2.8.1. ábra. GPS helymeghatározás alapelve

Tekintettel arra, hogy egyetlen vevő koordinátáit határozzuk meg a fölötte lévő műholdak segítségével, és nem alkalmazunk korrekciós
adatokat az eredmény pontosságának fokozása végett, ezt a mérési módszert abszolút helymeghatározásnak szokás nevezni.
Megkülönböztethetünk abszolút statikus és abszolút kinematikus eljárásokat annak függvényében, hogy az észlelést végző vevő álló
helyzetben van, vagy mozog. Az első esetben a bemérendő pontok helyére, a második esetben a mozgás pályájára vagyunk kíváncsiak. Az
abszolút pontmeghatározás (autonóm mérés) eredménye a V pont koordinátáit adja. Maga az eljárás nem más, mint egy térbeli
ívmetszés.(2.2.2.8.1. animáció)

 2.2.2.8.1 ANIMÁCIÓ

2.2.2.8.1. animáció

Az is nyilvánvaló, hogy a V pont koordinátáinak megbízhatóságát két dolog befolyásolja, az egyik a mért távolságok pontossága, a másik




pedig a geodéziai trigonometriai számításokat befolyásoló geometriai alakzat. Jelen esetben ezt a geometriai tényezővel jellemezhetjük
(DOP-számok - Dilution Of Precision).

Ezek után pedig vizsgáljuk meg a GPS távmérés hibaforrásainak hatását és műhold-geometria szerepét az abszolút helymeghatározással
bemért pont helyének pontosságára.

A GPS távmérés hibaforrásai

Ismeretes, hogy mint minden geodéziai mérési eljárás során, így a műholdas globális helymeghatározó rendszer (röviden csak GPS)
alkalmazásakor is a mérési eredményeket különböző mérési hibák terhelik.

A geodézia szakterületén a mérési hibákat – azok jellege szerint – három alaptípus szerint szokták osztályozni. Ezek:

a durva,
 
a szabályos és a
 
véletlen hibák.

A durva hibák a mérési eredményeket jelentős mértékben meghamisítják, és azok az emberi esendőség következményei. A durva hibák
kiküszöbölése gondos méréstervezéssel (megfelelő mérési eljárás, független ellenőrzések) lehetséges.

A szabályos hibák az ismételt mérésekre állandó hatást fejtenek ki, így azok többszöri mérésekkel egyáltalán nem szűrhetők ki. Gyakorta
használják rájuk a modellhibák kifejezést is, mivel létezésük szoros összefüggésben van az aktuális feladathoz illeszkedő, a fizikai valóságot
reprezentáló funkcionális matematikai modell jó megválasztásával.

A véletlen hibák a mérési eredményeket mindig terhelik, és a mérések végrehajtásakor (statisztikai értelmezés szerint) az ismételt mérések
változékonyságát tükrözik.

A 2.2.2.9.1. ábra a GPS abszolút helymeghatározással bemért földi pont térbeli helyének bizonytalanságát szemlélteti az előzőekben
csoportosított eltérő jellegű hibatípusok fellépése következtében.

2.2.2.9.1. ábra. A bemért  földi pont térbeli  helyének bizonytalansága

Rátérve a GPS távmérés hibaforrásaira megállapíthatjuk azt, hogy a fellépő hibákat célszerű az előfordulásuk helye szerint osztályozni.

Ennek megfelelően beszélhetünk:

1. a műholdhoz;
 

2. a légkörhöz és
 

3. a vevőhöz és környezetéhez társítható hibákról.

Ezt a következő 2.2.2.9.2. ábrával be is mutatjuk.



 

2.2.2.9.2. ábra. GPS távmérési  hibák és azok fellépési  helye

Szem előtt tartva a könyvünk terjedelmi elvárásait a bemutatott hibacsoportok minden egyes tagját részletesen nem áll módunkban most
ismertetni. Közülük példaszerűen csak azokat a hibákat ragadjuk ki, amelyek az abszolút helymeghatározás pontosságát – a többihez képest
– jelentősebben befolyásolják.

Kezdjük a hibák bemutatását a pályahibákkal. Ismeretes, hogy azok a műholdpályákra hatást gyakorló különböző fizikai jelenségek nem
tökéletes modellezéséből adódnak. A műholdak elméleti Kepler-féle tervezett pályája ugyanis a gyakorlatban nem valósul meg, mivel
számos külső hatás (pl.: Nap és a Hold vonzása, a Nap sugárnyomása, stb.) a műholdpálya perturbációját (zavaró hatás) idézi elő. A
pályaelemek fenti okokból származó bizonytalansága miatt az aktuális pályaadatok meghatározása és időszakos frissítése a folyamatos
működtetésű ellenőrző állomások feladata. A felhasználóhoz a mérés ideje alatt a műholdról sugárzott efemeridák ebből adódóan mindig
korábbi megfigyeléseken alapulnak. Ebből következően a GPS méréskor a kezelő rendelkezésére álló ún. előjelzett pályaelemek pontossága
a mindenkori modellezés minőségének függvénye. Köztudott az is, hogy beszerezhetők ún. utó-feldolgozású pontos pályaadatok is,
amelyeket valamilyen sajátos célból létesített követő állomások globális hálózata (pl.: geodinamikai: CIGNET, IGS) képes biztosítani, azok
számára, akik azokat a munkájukhoz igénylik. Ezek akár interneten is elérhetők. A pályahibák problémakörét zárjuk a következő érdekes
adatokat tartalmazó mondattal. A jelenlegi pályaadatok alapján a műholdak számított helyzeti pontossága mintegy: ±10-15 m-re tehető, de a
legoptimistább becslések szerint sem lesz megbízhatóbb, mint ±3-5 m.

Ami az órahibákat illeti arról elmondható, hogy ideális esetben azok nem lennének, azaz a műholdak atomórái és a vevő kvarcórája
szinkronban lennének egymással. Tudjuk, hogy ez nem így van, minthogy a műholdak igen pontos atomórái is eltérnek (kb. 10-14 sec./nap)
a GPS rendszeridőtől különböző relativisztikus hatások miatt, a vevőkben pedig csupán csak egy "gyenge" kvarcóra van. Korábban már
kitértünk arra is, hogy a követőállomások alrendszere órajavítási együtthatókat is belefoglal a navigációs üzenetbe. Itt említjük meg azt is,
hogy a legújabb műholdakra tervezett hidrogén mézer atomórák legalább egy nagyságrenddel nagyobb frekvenciastabilitással rendelkeznek,
mint a jelenleg működtetett rubídium és cézium atomórák.

A GPS távmérés legjelentősebb hibaforrásait a légköri hibák jelentik (2.2.2.9.3. ábra). Ezek egyike, az ionoszféra okozta távolsági hiba.
Az ionoszféra a légkör azon része, amelynek alsó határa a földfelszíntől kb. 50-60 km, felső határa pedig kb. 1000 km. Ezt a réteget az
ionizáció hatására felszabadult igen magas elektronszám jellemzi, amely erőteljesen befolyásolja a GPS jelek terjedését. Fontos megemlíteni
azt, hogy ez a jelenség a kódmérésnél késleltetést okoz, a fázismérésnél viszont siettetést eredményez. Az elektronsűrűség jellemzésére az

ún. TEC-számot (Total Electron Content) használjuk. Az ionoszférikus refrakció tehát TEC- szám függő (  ),

amelyet több tényező is befolyásol. Elsődlegesen a naptevékenység, amely hatása szempontjából lényeges a hely és az idő. A napsugárzás
koncentrációja egyrészt a földrajzi hely (földrajzi szélesség, ) függvénye, másrészt éves, évszakos és napi változások is befolyásolják azt.

Gondoljunk itt a 11 évenként fellépő napfolttevékenységre, esetleges mágneses viharokra, vagy arra, hogy mely napszak a kedvezőbb
mérések végzésére. Kiemelt napfolttevékenység legutóbb 2002-ben volt, legközelebb 2013-ban lesz. Ilyenkor a töltött részecskék száma ( 

 ) egység a jelút mentén felvett  keresztmetszetű hengerben) a szokásos érték 2-3-szorosa. A napi változások

szempontjából a TEC-szám a déli órákban a maximális, és éjfél körül pedig minimális. Az ionoszférikus hiba egy további jellegzetessége az,

hogy függ a vivőhullám frekvenciájától is (  ). Vajon mit is tudunk kezdeni ezzel a szabályos hibával? A

válasz a mérésekkel szemben támasztott pontossági elvárások függvénye. A hibát lehet nem figyelembe venni, alkalmazhatunk javítási
képletet is (modellezés, egyfrekvenciás vevők esetében), sőt a frekvenciafüggése miatt nagyrészt ki is küszöbölhetjük azt (kétfrekvenciás
vevők). Léteznek lokális és globális modellek, az utóbbiak hatékonysága kb. 80%-ra tehető.



2.2.2.9.3. ábra. Légköri hibák

A másik igen fontos légköri hiba a troposzféra okozta hiba, amely a földfelszínhez viszonyítva mintegy 40-50 km magasságra terjed ki. A
troposzférikus refrakció hatására a kibocsátott jelek görbe vonal mentén terjednek, amely a távmérés eredményében az – ionszférikus
eltéréshez hasonlóan – szintén szabályos hibát eredményez. A troposzférikus refrakció nagy részét (80-90%) a felső száraz réteg okozza,
amely földfelszíni mérések alapján viszonylag jól leírható. Nagyobb gondot jelent viszont az alsó 10-12 km-es ún. nedves rész, amely csak a
refrakció kisebb részét (10-20%) teszi ki, de időbeli és térbeli változása miatt igen nehezen modellezhető. A troposzféra késleltetést okoz
mind a kód-, mind a fázismérés kapcsán. A fellépő hiba az alábbi képletekkel egyaránt megadható:

A troposzférikus eltérés szempontjából meghatározó a műholdak horizontsík feletti elhelyezkedése is. Legkisebb értékek a zenit közeli, a
legnagyobb értékek a horizont közeli műholdakra adódnak. A troposzférikus refrakció figyelembevételére a legáltalánosabb az ún. standard
atmoszférára vonatkozó adatokra kifejlesztett különböző troposzféra-modellek (pl.: Hopfield, Black, Saastamoinen, Goad-Goodman, stb.)
alkalmazása. Mi, a tanszéki méréseink kapcsán, korábban leggyakrabban a Hopfield-féle modellt használtuk a troposzféra okozta szabályos
hiba hatásának javítására.

A többutas terjedés akkor lép fel, amikor a sugárzott jel egyes részei bizonyos helyekről (talaj, épületek, magáról a műholdról, stb.)
reflektálódnak, és ezáltal nem közvetlenül, hanem közvetett úton jutnak el a vevő antennájához, meghamisítva ezáltal a mérési eredményt
(2.2.2.9.4. ábra). A többutas terjedés okozta hibák kiküszöbölését korábban egyrészt tudatos tervezéssel (a mérési helyek gondos
megválasztásával), másrészt hardveresen, árnyékoló tányér használatával oldották meg. Újabban már az ún. intelligens antennák
alkalmazása a legelterjedtebb, amelyek képesek a visszavert jelek kiszűrésére.



2.2.2.9.4. ábra. Többutas terjedés szemléltetése
A zöld nyilak  a vevőkészülékbe jutó közvetlen, a  piros nyilak  a reflektálódott jeleket  mutatják.

A leképzési hibát bizonyos vezető szerkezetek, felületek okozzák a bennük lévő indukált áramok hatása miatt. A többutas terjedéshez
teljesen hasonló – attól igazán nem elkülöníthető - hibáról van szó, amely szintén helyfüggő. A megoldást az ilyen hibaforrást okozó helyek
tudatos kerülése jelenti.

A vevő fáziscentrum "mozgásán" tulajdonképpen egy a vevőantenna gyártásához társítható néhány mm-es hibát értünk. Az egyes antennák
fázisjellemzői azok típusa függvényében különbözőek. Az antennákat ezért kalibrálni szükséges. Az egyes mérési feladatok végrehajtásakor
célszerű ugyanazon gyártó azonos típusú antennáit használni, és azokat azonos módon, pl. Északra tájolni.

Néhány gondolat erejéig foglalkozzunk még a vevőt jellemző konstrukciós hibával, az ún. vevőzajjal. Az egyes vevők gyártási tökéletlensége
és a vevőzaj szoros összefüggésben vannak. Egy vevő annál jobb, minél kisebb a zajszintje. A vevőzaj a jelfelbontás függvénye. Általánosan
elfogadott az a megállapítás, hogy a kódmérés belső pontossága a csiphossz 1%-a, azaz a mért áltávolság mérésének belső pontossága
C/A kóddal 3 m, a legújabb típusú GPS vevőknél 0,1%, azaz dm-es nagyságrendű is lehet. Ez az érték fázismérésnél igen kiemelkedő, 2-3
mm.

A GPS abszolút helymeghatározás pontosságát jelentősen fokozta a korlátozott hozzáférés (Selective Availability, röviden SA)
megszüntetése. Erre 2000. május 2-án a hajnali órákban (4 óra 5 perc) került sor.

Mi is volt az SA? Az SA alatt mesterséges hibákat idéztek elő a GPS óráknál és a sugárzott pályaadatoknál azzal a céllal, hogy a polgári
felhasználók számára az abszolút helymeghatározás kevésbé legyen pontos. Az S/A bevezetése a Blokk II jelű holdakhoz társítható. Amíg
az érvényben volt, a C/A kóddal végzett helymeghatározás 2D hibája 95%-os valószínűségi szinten kb. 100 m, magassági értelemben pedig
kb. 150 m volt. Ezek a pontossági jellemzők tehát a kedvező politikai intézkedés eredményeképpen egy 10x-es faktorral javultak.

A műhold-geometria szerepe a helymeghatározás pontosságában

Amint azt már korábban is említettük az abszolút helymeghatározás pontossága függ a műholdvevő fölötti műholdas alakzat geometriájától,
annak erősségétől, vagy gyengeségétől. A műholdas konstelláció helyzeti jellemzésére leggyakrabban a PDOP (Position Dilution Of
Precision) mozaikszóhoz társított skála mérőszámai használatosak, amelyeket a vevő helye, a mérési idő, továbbá a mért műholdak száma
határoz meg.

A műholdas alakzat helyhez és időhöz egyaránt kapcsolható geometriai jellemzője a GDOP-szám (Geometric Dilution Of Precision).
Ennek értelmezéséhez az egyszerűség kedvéért a műholdvevőnk észleljen most csak négy mérésre alkalmas műholdat. Ebben az esetben a
vevőegységünk antennájából az egyes műholdakra irányított egységvektorok végpontjaiból és magából az antenna középpontjából egy
tetraéder képezhető, amelyet még körbevehetünk egy egységsugarú gömbbel is. A 2.2.2.10.1. ábra ezt szemlélteti. Ennek a tetraédernek a
térfogata kapcsolatban van a különböző DOP értékekkel. Minél nagyobb a tetraéder térfogata, annál kisebbek, és mérési szempontból
kedvezőbbek a DOP értékek. Elméletileg akkor jön létre a lehetséges legnagyobb tetraéder, ha egy műhold a zeniten a másik három pedig a
földi horizont alatt -19,47°-os magassági szögnél, azimut vonatkozásában pedig egyenletes téreloszlásban (120º-ként) helyezkedik el. Ekkor



a GDOP szám: 1,581. Természetesen a GPS vevő a felszínen és a felszín közelében nem "lát", ezért a legalacsonyabb lehetséges GDOP =
1,732 akkor érhető el, ha egy műhold a zeniten, a további három pedig egyenletes kiosztásban a horizonton van.

2.2.2.10.1. ábra. A műhold-geometria szerepe

Az elmondottak és az előző ábra alapján megadhatjuk a következő összefüggést:

A GPS technika alkalmazásakor a gyakorlatban előforduló DOP-számokra a következő összefüggések teljesülnek:

 és 

Az előző képletekben GDOP a geometriához, TDOP az időhöz, PDOP a térbeli helyhez, HDOP a vízszintes, VDOP a magassági
pozíciókhoz tartozó jellemző szám. Amint arra már az előzőekben is utaltunk a különböző DOP értékek csak a vevő és a műhold-koordináták
függvényei, ezért tervezési céllal az észlelési hely és az adott időpontban látható műholdak adatainak (almanach) felhasználásával előre
meghatározhatók. Az egyes ismert tervező szoftverekben adott időpontra vonatkozó geometriai kondíciót a PDOP reprezentálja. Általában a 

 kedvezőnek, a  átlagosnak és a  pedig már igen kedvezőtlennek számít (lásd

2.2.2.10.2. és 2.2.2.10.3. ábrák). Az is igaz, hogy a gyakorlatban az észlelés legkisebb magassági szögét általában 15º-ra (ritkán 10º-ra)
szokás megválasztani. Ezt a kitakarási szöget figyelembe véve szerkesztettük meg az 2.2.2.10.1. ábrán látható tetraédert is. Általában
megállapítható az is, hogy minél több műholdat használunk, annál kisebb a PDOP értéke. Ettől függetlenül a nagyobb műholdszám ellenére
sem mindegy az, hogy a műholdak egymáshoz képest hogyan helyezkednek el az égbolton. Ha csak a NAVSTAR-GPS műholdjait
vizsgáljuk, akkor is igaz az, hogy a földrajzi helyzetünkből adódóan a nap legnagyobb részében az észlelt műholdak száma több mint 5,
közel 2/3 részében pedig a PDOP kisebb, mint 3, vagy az alatti szám, amely pedig kedvező értéket jelent. Ma már GLONASS rendszer
holdjait is számításba véve az alacsony műholdszám csak az erősen fedett területeken, hidak alatt, folyóvölgyekben, városi kanyonokban,
stb. fordul elő. Ebből következik az is, hogy az esetek többségében kedvező PDOP értékek mellett végezhetők a mérések. A professzionális
tervező szoftverek használata a kedvező geometria megtervezéséhez a mérés helyszínén, ezért – az előbb elmondottakból kifolyólag – a
korábbiakhoz képest jelenleg talán már nem bír olyan döntő jelentőséggel.

Itt célszerű talán azt is megjegyezni, hogy a DOP-számokhoz kapcsolódóan az előzőekben bemutatott tetraédernek csak akkor képződik



térfogata, ha az észlelt műholdak nem esnek egyetlen, a vevő álláspontját is magába foglaló síkba.

2.2.2.10.2. ábra. Jó GDOP értéket adó geometria szemléltetése

2.2.2.10.3. ábra. Rossz GDOP értéket adó geometria szemléltetése



A GPS észlelési módszerei

Mielőtt rátérnénk az egyes észlelési módszerek tanulmányozására, röviden foglalkozzunk a GPS távmérés két megoldásával, a kódméréssel
és a fázisméréssel, továbbá az ezeket leíró alapegyenletekkel.

Kódméréskor a vevő a műhold által kibocsátott kódolt jelek útidejének (futási idejének) a meghatározását végzi. Ez a mérés áltávolság
mérésként is ismert. Kódmérésre az alapjelekre ültetett kódok használhatók. Ennek megfelelően beszélhetünk a C1, C2, P1 (Y1), P2 (Y2)
kódokkal meghatározott áltávolságokról. Közülük leggyakrabban a C1 kóddal mérnek, ugyanis ezzel dolgoznak a polgári használatra szánt
navigációs vevők. A mérés lényege ilyenkor az, hogy a vevő összehasonlítja a C/A kóddal modulált L1 jelet az általa generált hasonló kódú
jellel, és azt addig csúsztatja el, amíg a két jel fedésbe nem kerül. Ez alapján pedig a már említett idő ( ) meghatározható. Az alkalmazott
technika a kód-összehasonlítás vagy kódkorreláció. A kódmérés pontosságáról a kódok jellemzése kapcsán már esett szó.

A másik távmérési lehetőség a fázismérés. Ekkor a vevő megméri azt a különbséget, amely a műhold által generált vivőhullám és a
vevőben létrehozott referenciajel között van. A fáziseltérés meghatározását megelőzően a hordozó jelet demodulálni kell, azaz arról a
kódokat el kell távolítani. A fázismérés végrehajtható a már jól ismert L1 és L2 jelekkel, vagy a legújabb L5-tel is. A mérés minden esetben
egy hullámhosszon belüli fázis-összehasonlításból áll , azaz az igazi problémát a jelútra eső teljes hullámok számának (N) – a

"mérőszalag" m-es osztásainak és nem a m-en belüli kisebb egységeknek – a meghatározását jelenti. Az előbb említett dolgot fázis-
többértelműségként (phase ambiguity) szokás emlegetni. A mért távolság pedig képlettel kifejezve:

Az előző egyenletben  értéke 0º és 360º között változhat. Folyamatos mérésről van szó, ezért ha  eléri a 360º-ot, az N

növekszik eggyel,  pedig újra 0º-ról indul. A mért távolság folyamatosan változik. A lényeg a fázis folyamatos követésében rejlik. Ha

bármilyen okból adódóan a vétel megszakad, a ciklusszámlálás összeomlik, azaz nem kívánt ciklusugrás következik be. A fázismérés
pontossága 0,1 radián körüli, amely a távolságra vetítve – tekintettel az alkalmazott hullámhosszakra – mintegy 2-3 mm-re adódik. A
geodéziai pontosságú helymeghatározás alapja a két módszer közül csak a fázismérés lehet. A fázis-többértelműségi tag gyors és
megbízható megoldása a mérések feldolgozásának kulcskérdése. Fontos azt is felismerni – és ezt rövidesen igazoljuk is – hogy a mérési
alapegyenletek a kódra és fázisra, a fázistöbbértelműségi tagot kivéve igen hasonlóak.

Ezek után írjuk fel a két alapegyenletet.

A kódmérés alapegyenlete légkörben:

A fázismérés alapegyenlete légkörben:

Az előző összefüggésekben  a tiszta geometriai távolságot,  a vákuumbeli fénysebességet,  és  a vevő és a műhold

órahibákat,  a pályahibát,  az ionoszféra,  a troposzféra okozta távolságeltéréseket,  a mérési zajt,  a

hullámhosszat,  pedig a fázis-többértelműséget jelöli. Látható, hogy a második egyenletben a fázis-többértelműségi tag megjelenése

mellett az ionoszféra okozta siettetést a negatív előjellel vettük számításba.

Most pedig elkezdenénk a GPS mérési módszerek tanulmányozását. Az egyetlen vevővel végzett abszolút helymeghatározásról már volt
szó, ezért azzal a továbbiakban nem kívánunk többet foglalkozni. A GPS technikát alkalmazó szakemberek körében ugyanis jól ismert az,
hogy az abszolút GPS helymeghatározás jelenlegi néhány m-es pontossága a geodéziai szakterület igényeit egyáltalán nem képes
kielégíteni. Ahhoz, hogy a geodéták közössége a GPS-t, mint napjaink egyik legkorszerűbb mérési technikáját széles körűen alkalmazhassa,
relatív módszerekre van szükség a térbeli pontok helyének meghatározásához. A geodéziai, cm-es, vagy esetleg annál jobb pontossági
igényű helymeghatározás ugyanis kizárólag csak az ilyen mérésekkel biztosítható. A relatív helymeghatározáson belül is számos mérési
eljárás különböztethető meg, figyelembe véve a vevők fizikai helyzetét (álló, vagy mozgó), a távolság meghatározásának a módját
(kódmérés, vagy fázismérés), a mérési adatok feldolgozásának idejét (valós időben, utófeldolgozással), valamint az alkalmazás célját (pl.:
geodéziai, navigációs, stb.).

A különböző szakmai anyagokban gyakorta találkozunk a differenciális GPS (röviden DGPS) kifejezéssel is. A mérési eljárás helyes
értelmezése végett azonban a jelző kapcsán szükségesnek tartjuk az alábbi magyarázatot: a differenciális GPS elnevezés elsősorban a
kódméréshez kapcsolódik, de a differenciálás végezhető fázistávolságok felhasználásával is. A differenciális GPS technikák is természetesen
ismert helyzetű ponthoz képest végzett relatív helymeghatározást jelentenek, de azok elsősorban a valós idejű (real time) navigációs



feladatok kapcsán kerülnek alkalmazásra. Velük kapcsolatban talán itt célszerű megemlítenünk, hogy azoknál - az utófeldolgozású egyéb
relatív módszerekhez képest - a mérési eredményeket eltérő matematikai algoritmus szerint kell kiértékelni.

A DGPS tehát differencia-kódmérést jelent. Ismeretes az, ha egy GPS vevőt egy bázisvonal egyik végpontján, mint ismert koordinátájú
alapponton elhelyezzük, akkor ezt a készüléket a gyakorlatban referenciavevőnek szokás nevezni. Ehhez képest a bázisvonal másik
ismeretlen végpontján található egy újabb GPS vevő, amelynek a koordinátáit szeretnénk a két vevővel észlelt műholdakra mért
kódtávolságok felhasználásával meghatározni. Abban az esetben, ha a bázisvonal nem túlságosan hosszú, azaz néhány km-t nem halad
meg, akkor feltételezhető az, hogy az egyes vevők közel azonos légköri viszonyok mellett mérik az egyes műholdak kódtávolságait. Ilyenkor
bizonyos szabályos hibák – mint a pálya- és órahibák, valamint a légköri hibák - hatása gyakorlatilag azonosnak tekinthető, ebből adódóan
azok a helymeghatározás eredményét már csak igen minimális mértékben befolyásolják.

A DGPS kapcsán két mérési módszert szokás megkülönböztetni. Az egyik a koordináta-javítások módszere, a másik a kódtávolságok
javításának módszere. Nevezzük el a bázisvonal ismert koordinátájú pontját egyes, meghatározandó pontját pedig kettes pontnak. A
koordináta-javítások módszere azon alapul, hogy az egyes pont koordinátái egyrészt ismertek, másrészt pedig abszolút
pontmeghatározásból számíthatók. Ha vesszük a kettő különbségét, és azt hozzáadjuk az ismeretlen ponton meghatározott koordinátákhoz,
akkor a szabályos hibák hatását csaknem kiküszöböltük, és a kettes pont helye pontosabbá vált. Ez a módszer a gyakorlatban nem terjedt
el, mivel egyrészt mindkét vevővel azonos műholdak észlelését igényli, valamint az egyes pontbeli helymeghatározás véletlen jellegű hibáit is
megjeleníti a kettes pont koordinátáiban.

A kódtávolságok javításának módszere az előző eljárásnál pontosabb eredményt biztosít. Ennek lényege az, hogy az egyes referencia
állomást úgy választják meg, hogy a horizont felett az összes műhold megfigyelhető legyen. Ezután az ismert koordinátájú egyes ponton a
fedélzeti pályaadatok felhasználásával kiszámítják, és a vevővel meg is mérik az összes C/A kódtávolságot. Ezt követően az egyes
műholdakra képezik a számított és mért kódtávolságok különbségeit, és azokat továbbítják a kettes pont megjavítandó kódtávolságai
számára. A korrekciók tartalmazzák a szabályos hibák jelentős részét. A megjavított kódtávolságokkal azután már számolhatók a kettes
ismeretlen pont koordinátái. Ez az eljárás – összevetve az előzővel – gyakorlatilag ugyanarra az eredményre vezet. A koordináta-javítások
módszerével szembeni előnyei között azonban a következőket mindenképpen meg kell említenünk:

1. az egyes és kettes pontokban használhatunk különböző vevőket és szoftvereket is;
 

2. a kettes vevő által mért műholdak megválasztása tetszőleges lehet, ha az egyes ponton az összes látható műholdat mérjük.

A referencia állomás és a DGPS technikával meghatározandó pontok között a következő adattovábbítási lehetőségek valósíthatók meg:

1. ultrarövid-hullámú FM rádiókon (URH) RDS rendszerben;
 

2. közép- és hosszúhullámú rádiókon AMDS rendszerben;
 

3. irányított sugárzású jeladók (radiobeacon) segítségével;
 

4. mobiltelefon-hálózatokon keresztül;
 

5. geostacionárius műholdak útján és
 

6. az interneten keresztül (GPRS szolgáltatás igénybevételével).

A hazai gyakorlatban az utolsó kettő használata terjedt el, ezért most röviden csak ezeket tárgyaljuk.

A geostacionárius műholdak útján történő kódkorrekciók továbbítása kapcsán már korábban tárgyaltuk az olyan működő rendszereket, mint
például az EGNOS vagy a WAAS. Az ilyen ún. WADGPS hálózatokban (nagy területre kiterjedő) általában a monitor-állomások adatainak
komplex feldolgozása valósul meg. A hálózattal lefedett teljes területre vonatkozóan a differenciális javításoknak egy egységes modelljét
alakítják ki. Ez a modell figyelembe veszi a pályahibák, a műholdak órahibája és a légköri hibák hatását is. A főállomás, a modell
segítségével kiszámítja a javítások értékeit a szolgáltatás területére kialakított ismert méretű és elhelyezkedésű négyzetháló sarokpontjaiban.
A javítások rendszerét a főállomás ezután rádióüzenetként a geostacionárius műholdak fedélzetére juttatja, majd azok visszasugározzák a
szolgáltatás teljes területére. Földi rendszerek esetében a főállomás által kiszámított javítások értékeit a megfigyelő állomásokra juttatják
vissza, amelyek a hatókörzetükbe eső sarokpontokra vonatkozó korrekciókat sugározzák a felhasználók felé. Az egyes felhasználók a
vevőjük helyére vonatkozó javításokat a legközelebbi 4 sarokpont adataiból súlyozott interpolációval határozzák meg.

A 2005 júniusától már stabilan működő EGNOS rendszer 2 m alatti pontosságot biztosít, szemben az abszolút GPS helymeghatározást
jelenleg jellemző 5-15 m nagyságú hasonló pontossági mérőszámmal.

Az EUREF Permanens GPS Hálózat üzemeltetői már 2002 júniusában kedvező döntést hoztak egy "valós idejű" internetre alapozott GNSS
infrastruktúra üzemeltetéséről. Ez a rendszer négyféle RTCM (Radio Technical Commission for Maritime services) formátumú korrekció
sugárzását Interneten keresztül biztosítja. Az ingyenes szolgáltatás igénybevételét mindössze Internet kapcsolat költsége terheli. Terepi
körülmények között az Internet kapcsolat mobiltelefonokkal gazdaságosan a GPRS szolgáltatás útján hozható létre. Ismeretes az, hogy
Magyarországon a FÖMI-KGO-ban (PENC) egyúttal egy GNSS Szolgáltató Központ is volt. Emellett kiépült az ország földi telepítésű
mintegy 30 állomásból álló ún. GBAS rendszere. Ennek az aktív GPS-hálózatnak a felépítését a 2.2.2.11.7. ábrán szemléltetjük.

A GNSS Szolgáltató Központ szerveréről a DGPS korrekciókat korábban térítésmentesen szolgáltatták.



A külföldi és hazai tanulmányok egész sora foglalkozik a relatív helymeghatározás problémájával és ad meg definíciót erre a fogalomra.
Azok közös jegyeit szem előtt tartva egy lehetséges megfogalmazás a következő: relatív helymeghatározáskor két vevő (egyik az esetek
többségében ismert ponton, a másik ismeretlen ponton) egyidejűleg (szinkronban) ugyanazon műholdakra végez méréseket. A mérésekkel
elérni kívánt cél az, hogy az ismert helyen lévő (referencia) vevőhöz képest megadjuk az ismeretlen vevő relatív helyét. Más
megfogalmazásban a cél tehát nem egyéb, mint a két pont közötti vektor meghatározása, amelyet gyakorta bázisvonal vektorként is szoktak
emlegetni. Amennyiben az ismert referencia pontot 1-es, az ismeretlen pontot pedig 2-es számmal jelöljük, akkor az ismeretlen 2-es pont

helyvektorát (  ) megkapjuk, ha az ismert 1-es pont helyvektorához (  ) a bázisvonal vektort (  ) hozzáadjuk. Matematikailag

kifejezve tehát:

ahol:  és a távolság (  ) pedig: 

Az előzőekben ismertetetteket a 2.2.2.11.1. ábrán be is mutatjuk.

2.2.2.11.1. ábra. Relatív helymeghatározás

A mérések feldolgozásakor az utófeldolgozó szoftver tehát a bázisvektor jellemző három koordináta összetevőjét szolgáltatja, amelyek aztán
a referencia ponthoz hozzáadhatók. Magát a referencia pontot WGS-84 koordináta-rendszerben vagy előzetesen bebillentyűzzük, vagy ha
nem ismert, akkor rendszerint kódtávolság megoldás alapján becsüljük.

Igaz ugyan, hogy a relatív helymeghatározás végrehajtható akár kód-, akár fázistávolságok felhasználásával is, a geodéziai pontosság
kívánalmainak azonban csak a fázistávolságok mérésére épülő kiértékelés felel meg. Hogyan is jutunk el ezek felhasználásával a célként
megfogalmazott koordináta-különbségekhez, majd pedig az ismeretlen pont koordinátáihoz? A megoldáshoz először is szükségünk van a

GPS fázismérés már megadott alapegyenletére. Az összefüggést most is csak az L1 vivőhullámra írjuk fel. Így a fázistávolság (  ) a



következők szerint adható meg:

A képletben  a valódi geometriai távolságot,  a vákuumbeli fénysebességet,  a vevő órahibáját,  a műhold órahibáját,

 a hullámhosszat,  a fázis-többértelműséget,  a műholdpálya bizonytalanságából adódó,  az ionoszféra,  a

troposzféra okozta távolságeltéréseket,  pedig a mérési zajt jelöli. Mivel az előző egyenlet utolsó négy tagjával csak később, a

hibahatások kezelésével kapcsolatban kívánunk foglalkozni, ezért most azoktól tekintsünk el, és a könnyebb kezelhetőség végett a
továbbiakban a következő, egyszerűsített fázismérési egyenlettel foglalkozzunk:

A relatív GPS helymeghatározásnál, a mérési eredmények feldolgozásakor, egyrészt az egyes ismeretlenek kiküszöbölése, másrészt a
hibahatások csökkentése érdekében az egyes feldolgozó programok az ún. különbségképzési (differencia-számítás) eljárást alkalmazzák. A
differenciálás elvégezhető a műholdakra, a földi álláspontokra, valamint az időre való tekintettel. A gyakorlatban alkalmazott stratégia az,
hogy a differenciálást mind a műholdak, mind a vevők, sőt az időpontok között is végrehajtják. Ezek után a 2.2.2.11.2. ábrán nézzük meg,
mit is értünk egyszeres, kettős és hármas különbségeken. A most felírandó képleteknél vezessük be a következő jelöléseket: a mérésnél

használt 2 darab vevőt jelöljük az 1-es és 2-es számokkal, az észlelt 2 darab műholdat i és j betűkkel, továbbá a két észlelési időpontot 

és  -vel. A jelöléseket figyelembe véve az i műholdra felírható fázistávolságok:

2.2.2.11.2. ábra. Különbségképzések



Az előző ábra (a.) képe alapján az i műholdra felírt egyszeres különbség (Single Difference,  ) pedig a következő:

Látható, hogy az egyszeres differencia képzését követően a műhold órahiba
(  ) kifejezés az előző képletben már nincs jelen.

Hasonlóan írható fel a két észlelési pont j műholdra vonatkozó egyszeres differenciája is:

A két egyszeres differencia különbsége pedig a 2.2.2.11.2. ábra (b.) képén bemutatott kettős differenciát (Double Difference,  ) adja

eredményül:

A kettős differencia képzése, az egyszeres különbség analógiájára, megszünteti a vevő órahibáját
(  ).

Az eddigi képletek  mérési időpontra vonatkoztak, a legutóbbi összefüggéshez hasonló matematikai formula ( 

 ) az előbbi geometriai alakzatra azonban a  időpontra is megadható.

A kettő kettős differencia különbségéből az 2.2.2.11.2. ábra (c.) képén látható hármas differenciát (Triple Difference,  )

képezhetjük, amelyben már a fázis-többértelműség kifejezés (  ) sem szerepel:

A megadott összefüggésekben a  valódi távolság tartalmazza a meghatározandó vektorösszetevőket.

Ezek után röviden tekintsük át a különböző differenciák szerepét a relatív GPS mérések feldolgozási folyamatában. A fázistávolságok
kapcsán köztudott, hogy a fő problémát az egész hullámok számának, azaz a fázis-többértelműségnek (N) a megoldása jelenti. Az N érték
számítása tovább nehezedik, amennyiben a folyamatos jelvétel megszakad és ún. ciklusvesztés következik be. Igaz ugyan, hogy a hármas
differencia nem érzékeny a ciklusvesztésre, mégis az abból származó megoldás nem nyújtja a megkívánt pontosságot. A kapott közelítő
távolság érték azonban jól felhasználható a számunkra kedvezőbb eredményt adó kettős differenciák számításakor. Ennél N értékére elvileg
egész számot kellene, hogy kapjunk. A fellépő mérési hibák - főleg az ionoszféra hatása - azonban N-re nem egész, hanem ún.
lebegőpontos számot eredményeznek (float solution). A végső megoldást N értékének a hozzá legközelebb eső egész számra való
kerekítésével (fix solution) nyerjük. Ennek, az így becsült N számnak felhasználásával ezután már számíthatók a számunkra szükséges
vektorkomponensek . A tanszéki ilyen típusú méréseink kiértékelésénél mi is a kettős differenciákból származó ún. fix

solution-t alkalmaztuk az utófeldolgozó szoftveres számításnál. Tettük ezt azért is, mert rövid bázisvonalaknál 
(  ), mint amilyenek a mi bázisvonalaink is voltak, ez a megoldás a legáltalánosabban elterjedt a gyakorlatban.

Ahhoz, hogy a relatív GPS helymeghatározásból nyert ismeretlen pont koordinátáit geodéziai pontossággal kapjuk meg, a fellépő
hibahatások és a pontosságot befolyásoló egyéb tényezők ismeretére, azok hozzáértő kezelésére van szükségünk. Általánosságban
elmondható, hogy a feldolgozás során alkalmazott különbségképzés révén a jelentkező hibák egy része (pl. az órahiba) kiesik, más része
(pályahiba, légköri hiba) pedig nagymértékben csökken. Az, hogy a megmaradt differenciális hibahatások milyen mértékben mutatkoznak
meg a kapott eredményben, döntően függ, a méréshez felhasznált két vevő távolságától, azaz attól, hogy mennyire közösek ezek a hatások
a két vevőre. A környezeti hatások miatti pályahibák és légköri hibák közül talán a nagyobb gondot az utóbbiak okozzák. Az is jól ismert,
hogy a légköri hibák az ionoszférikus és troposzférikus hibákat foglalják magukba. Ha egy adott műholdat együtt megfigyelő két vevő esetén
laterálisan homogén ionoszférát (hasonló elektronsűrűség eloszlás) tételezünk fel, akkor csak a zenitszögkülönbségből származóan adódik
az alapvonal kismértékű megrövidülése. Ennek analógiájára, laterálisan homogén troposzféra esetén az eltérő zenitszög a bázisvonal



kismértékű meghosszabbodását eredményezi. A fentiek rövid bázisvonalakra (  ) igazak csupán, mivel hosszabb

alapvonalak esetében a laterálisan homogén légkör már nem tételezhető fel, és eltérő zenitszög mellett az egyes légköri rétegek fenti
szempontok szerinti inhomogenitása is kiemelt szerepet kap.

Rövid bázisvonalakra az előzőkhöz hasonló, vagy azt meghaladó nagyságú, de a bázisvonal hosszától független hibák léphetnek fel az
antennák központosításából, magasságméréséből, az ún. fázisközéppont-mozgásból, a többutas terjedésből, valamint a helytelen
jelleképzésből adódóan. Mind a többutas terjedés zavaró hatása, mind pedig a zavaros jelleképzést előidéző külső tényezőkkel szemben a
vevő antennák helyének körültekintő kiválasztása jelentheti a legkielégítőbb megoldást.

A differenciális troposzféra szerepe hiba-összetevőnként rövid bázisvonalaknál is jelentős lehet akkor, ha a méréseket végző vevők antennái
fölött szignifikáns eltérés van a hőmérséklet, a nyomás és a nedvességtartalom gradiensekben, illetve ha közöttük nagy a
magasságkülönbség. Ez főleg a magassági koordinátára fejti ki a kedvezőtlen hatását.

A relatív GPS mérések pontosságát befolyásoló egyéb tényezők egyikeként a műhold-geometria említhető meg. Ezzel kapcsolatban
általános érvényűnek tekinthető a jó PDOP (háromnál kisebb) biztosítására való törekvés. A kívánt pontosságú eredmény eléréséhez a
kedvező PDOP értéken túl még az is szükséges, hogy ez a geometria változzon, amely természetesen az észlelési idő hosszával is szoros
kapcsolatban van. Ezt a változást az ún. RDOP értéke tükrözi igazán. Statikus mérésekre elmondható, hogy az RDOP=0,1 érték már
elfogadható.

Egy másik tényező, amely a méréseink eredményeinek pontosságára hatást gyakorol, a WGS-84 ellipszoidi koordináták országos EOV
síkvetületi rendszerbe, valamint geoid feletti magasságra való átszámítása. Erre adott pontosságot garantáló professzionális szoftverek
állnak a felhasználó rendelkezésére. A transzformáció elvégezhető országos paraméterkészlettel is, de adott mérési helyszínen az előzőnél
kedvezőbb eredményt nyújt a lokális adatsor. Ennél a mérési környezet hibaelméletileg legkedvezőbb pontjainak mindkét rendszerbeli
egymásnak megfelelő koordináta-párjait veszik számításba. Ha ezt a lokális paraméterkészletet használják, akkor az egyes koordináták
átszámítási pontossága pár cm- re tehető. Ez az érték pedig, összevetve az egyéb hibaforrások kevésbé meghatározó hatásával, talán a
legdominánsabban mutatkozik meg a kapott eredményekben.

A továbbiakban röviden tekintsük át a relatív fázismérés észlelési módszereit. A 2.2.2.11.3. ábrán bemutatott mérési eljárások kapcsán
elmondhatjuk, hogy azok utófeldolgozást igényelnek. (A valós idejű kinematikus [RTK] mérési technika ismertetésére e módszerek
áttekintése után kerül majd sor.)



2.2.2.11.3. ábra. Utófeldolgozásos fázisméréses mérési  módszerek

Az előző ábra egyes észlelési módszereinek elkülönítése elsősorban a mozgó vevő (rover) helyzete alapján történik. Ismeretes az is, hogy a
relatív helymeghatározáskor minimálisan kettő vevőre van szükség, közülük az ismert ponton lévő mérőműszert referencia (álló) vevőnek
nevezzük, míg a meghatározandó ponton/pontokon lévőt pedig mozgó vevőnek hívjuk. Ha a ’mozgó vevő’ tartósan álló helyzetben észlel,
akkor statikus, ha pedig mozgás közben mér, akkor kinematikus mérési eljárásról van szó. Amennyiben a rover egység mozog, és megáll
arra az időre, amíg a számunkra érdekes részletpontokat beméri, akkor ún. gyors-módszerekről (átmeneti mérési technikákról)
beszélhetünk.

Statikus (static) méréskor mindkét vevő áll, és hosszabb ideig végez észlelést. A mérési idő – a bázishossz függvényében – az egy órától
a több óráig, akár egy napig is változhat, amelyet még az elvárt mérési pontosság és a mérés célja is jelentősen befolyásol. Ez a módszer
szolgáltatja a legpontosabb eredményeket, ezért annak alkalmazása ott kerül szóba, ahol a pontossági elvárások szigorúak. Példaként
említhető meg itt erre a geodéziai alappontok meghatározása, vagy bizonyos geodinamikai és mérnökgeodéziai feladatok végrehajtása.

A gyors-statikus (fast static) mérési eljárás rövidebb bázisvonalak esetében vehető számításba. Az észleléshez mindössze 10-20 perces
mérési idő is elegendő. Az eljárás a műholdvevők szoftveres fejlesztésének eredménye, ugyanis a meghatározandó vektor(ok) gyors



mérését a fázis-többértelműség előző technikához képest gyorsabb feloldása teszi lehetővé, amely a bevezetett új számítási módszereknek
köszönhető. Alappontsűrírésre ma leggyakrabban ezt az eljárást használják. Az egyes pontok bemérése között a vevő kikapcsolható.

A félkinematikus (stop and go) módszer lényege az, hogy a mérés kezdetét jelentő inicializálás után a mozgó vevő folyamatos bekapcsolt
állapotban keresi fel a meghatározandó pontokat, és azokon néhány perces adatgyűjtést végez. Az inicializálás során a fázis-
többértelműségi tag feloldása történik meg, majd azt a mérés során pontról-pontra továbbviszik ügyelve az antenna helyes (függőleges)
tartására. Az ábrán felsoroltuk a kezdeti inicializálás különböző korábban használt módszereit is, amelyek az ún. menet-közbeni inicializálás
(On The Fly, OTF) kialakulása eredményeképpen ma már elavulttá váltak. Ezt az eljárást leggyakrabban a részletes felmérésnél
alkalmazzák.

Az előző módszerhez nagyon hasonló az ún. visszatéréses mérési technika (reoccupation, revisiting). Ezt az eljárást ’álkinematikus’
elnevezéssel is szokták illetni. Kifejlesztője B. Remondi volt. Az egyes pontokon a mérés csupán néhány perc, de minden meghatározandó
pontot a mozgó vevőnek kétszer kell felkeresnie. Az utolsó pont bemérését követően kb. 1 óra elteltével a mérést visszafelé haladva
megismételjük. Az 1 órás várakozásra azért van szükség, hogy a pontokon való ismételt észlelés már szembetűnően megváltozott műhold-
geometria mellett történjen. Menetközben a vevő akár le is kapcsolható, azaz az eljárás nem érzékeny a jelvesztésre. A mérési technika
alkalmazásával nagy pontosság (centiméter alatti) érhető el. Alkalmazása szóba jöhet kisebb pontosság-igényű alappontok
meghatározásakor, vagy például bányászati mérések végrehajtása kapcsán.

Tiszta kinematikus (True Kinematic) méréskor a mozgó vevő egy jármű (pl. egy gépkocsi) fedélzetére van telepítve. A mérés célja
ilyenkor a jármű mozgáspályájának a meghatározása. Az észlelés során a mérések gyakorisága néhány másodperc (pl. 10 sec). A
pályagörbét leíró rögzített pontok 10-20 cm pontossággal mérhetők meg. Ennél a módszernél nagy előrelépést jelentett az OTF-inicializálás
megjelenése, minthogy korábban minden jelvesztés után új inicializálást kellett végezni.

Az utófeldolgozást igénylő észlelési módszerek áttekintése után lépjünk tovább, és foglalkozzunk napjaink legkorszerűbb mérési technikáival
a már említett hagyományos RTK-val és a hálózati RTK-val. A valós idejű kinematikus mérés (RTK) megjelenése az elmúlt évszázad 90-
es éveinek a közepére tehető, amikor is piacra került az első olyan vevőpár, amely már alkalmas volt e mérési feladat ellátására.

Mit is takar a Real-Time Kinematic (továbbiakban röviden RTK) angol elnevezésű mérési eljárás? Egy olyan relatív mérési módszert,
amelynél a mérési adatok feldolgozása és a helyi rendszerbe átszámított koordináták megjelenítése a mozgó vevőnél a mérést követően
azonnal megtörténik. Ehhez természetesen szükséges az, hogy az ismert ponton párhuzamosan észlelő referenciavevő a mérési adatait
rádiókapcsolaton keresztül a mozgó vevőhöz folyamatosan eljuttassa (2.2.2.11.4. ábra).

2.2.2.11.4. A hagyományos RTK mérési  elrendezése



A hagyományos RTK tehát egy valós idejű, geodéziai pontosságú (cm-es) relatív fázisméréses eljárás, amely a terepen, nemcsak hogy
közvetlenül szolgáltatja a bemérendő pontok koordinátáit, hanem egyúttal a mérések minőségének ellenőrzésére is alkalmas. A
mérőállomásokhoz hasonlóan a mozgó RTK vevővel geodéziai kitűzések is elvégezhetők. A bázisvevő és a rover közötti adattovábbítást
rádióadóval vagy GSM alapú mobiltelefon összeköttetés útján lehetett megoldani. Ez a mérési technika, a referenciavevő álláspontja
kapcsán, felhasználta a már rendelkezésre álló Országos GPS Hálózat (OGPSH) ismert koordinátájú alappontjait. Az OGPSH egy passzív
hálózat, amelynek kialakítása 1991-1997 között valósult meg. A rendszer 1153 pontból áll, sűrűsége kb. 1 pont/10 négyzetkilométer. A
magyar OGPSH alappontjainak elhelyezkedését a 2.2.2.11.5. ábrán szemléltetjük.

2.2.2.11.5. ábra. A magyar OGPSH hálózat  pontjai

Az előző GPS alapponthálózat egyes pontjainak megadása 2007-ig ETRS 89 vonatkozási rendszerben valósult meg. Ez tulajdonképpen a
WGS84 rendszer európai régiójának megfelelő referencia rendszer. Ennek a felújítása a 2007. év második felében megtörtént és a
korábbihoz képest egy pontosabb koordináta-rendszer bevezetésére került sor. A változtatást elsősorban az aktív GPS hálózatra épülő
mérési technikák alkalmazása, regionális illesztése indokolta. Ennek megfelelően ma már a FÖMI-től beszerzett OGPSH pontleírásokon az
ellipszoidi földrajzi koordináták ebben a rendszerben vannak megadva. Az egyes pontok EOV koordinátái a korábbi és mostani
pontleírásokon megegyeznek. Tekintettel a bevezetett új rendszerre módosították a gyakorlatban hivatalosan alkalmazott, és 1991-ben
bevezetett (  ) utófeldolgozáshoz használt transzformációs szoftvert is. A valós idejű mérésekhez a mozgó vevőbe integrálható

VITEL szoftver (Valós Idejű GNSS Helymeghatározásnál Használatos Terepi Transzformációs Eljárás) kapcsán is még 1997-ben életbe
léptették az új referencia rendszer bevezetése által indokolt változtatásokat. Azért, hogy a régi és az új referencia rendszerek közötti cm-es
nagyságrendű eltérést érzékeltessük, a 2.2.2.11.1. táblázatban megadjuk a 88-1015 EOV számú pont két rendszerbeli földrajzi koordinátáit.

88-1015 EOV számú OGPSH pont (Miskolc, Avas-hegy)

h [m]

EUREF89, WGS-84 48-05-49,2453 20-46-23,6129 274,316

ETRF05 WGS-84 48-05-49,24598 20-46-23,61407 274,259

2.2.2.11.1. táblázat.  Egy OGPSH pont földrajzi koordinátái EUREF89 és ETRF05 rendszerekben

Reagálva arra, hogy Európa fejlett országai az 1990-es évek közepétől elkezdték, és folyamatosan építették ki az aktív GPS hálózataikat,
1996-ban Magyarország is létrehozta az első referenciaállomást, amely Pencen található. Ezzel az úttörő lépéssel hazánk is bekapcsolódott
a nemzetközi GNSS vérkeringésbe. A magyar GNSS infrastruktúra kiépítését az állami földmérés kezdte meg 2001-től. A folyamatos
pénzügyi nehézségek miatt az aktív GPS állomások létesítése lassan haladt. Először PENC után az OROS és NYÍR elnevezésű állomásokat
hozták létre, és 2000-ben a BME geodéziai szaktanszéke is beüzemelt egy saját aktív GPS állomást (BUTE). Ezek a referenciaállomások
egyúttal az EPN (Europian Permanent GNSS Network) részévé is váltak. 2004 tavaszától a FÖMI KGO NTRIP szerverén keresztül
egybázisos korrekciókhoz lehetett már hozzájutni. A referenciaállomások folyamatos bővülése egyre inkább előrevetítette azt, hogy a relatív
helymeghatározáskor használt saját bázisállomás helyett egy közeli permanens állomást vonjanak be a GPS mérésbe (2.2.2.11.6. ábra).



Ebből következően a méréshez már nem volt szükségünk bázisvevőre, azt nem kellett megvásárolnunk, sőt az észlelés kapcsán azt
őriznünk sem kellett. Ebben az esetben az egyetlen vevővel mért adatainkat csak utófeldolgozással a referenciaadatok letöltését követően
lehetett kiértékelni.

A későbbiek során – köszönhetően a fejlesztők sikeres pályázati munkájának és a magánvállalatok projektbe való bekapcsolódásának – a hálózat
fejlesztése felgyorsult. 2005-ben már Budapest környékén létrejött egy mikrohálózat, és lehetővé vált kísérleti hálózati korrekciók sugárzása, amely aztán
kiterjedt a Dunántúl egyes térségeire is. 2006 végén már 22 állomás üzemelt, közülük többnek külső tulajdonosa volt. Még abban az évben a hálózati
RTK az ország 2/3-án, 2007-ben pedig már csaknem a teljes területen elérhető volt. Ennek bázisa a 24 aktív GPS állomás volt, amelyek kiegészültek a
határ menti osztrák, cseh és szlovák hasonló állomásokkal is. Ebben az időben elindult egy modernizációs folyamat is, amelyet a GPS+GLONASS vevők
permanens állomásokon való megjelenése fémjelzett. A magyar hálózati RTK infrastruktúra tehát kiépült, és fejlesztése napjainkban is folyamatosan
zajlik. Ami a "jelenlegi állapotot" (2010. 06. 11.) illeti,  arról elmondható, hogy 35 állomás működik, ebből 4 külső partner, 31 pedig az állami földmérés
tulajdonában áll,  és 29 állomáson már GLONASS vételére is alkalmas vevő üzemel. Ez a tervezetten kialakított aktív GPS állomáshálózat biztosítja azt,
hogy hazánk területének majdnem egészén létrejött a hagyományos RTK lefedettség (2.2.2.11.7. ábra).

2.2.2.11.6. ábra. Egyetlen vevővel  való mérés utófeldolgozással

2.2.2.11.7. ábra. Hazánk hagyományos RTK lefedettsége (2010)   [v]

A következő 2.2.2.11.8. ábrán az is jól látható, hogy a környező országok határvonalunkhoz közeli állomásaival kiegészülve Magyarország
teljes területén megvalósult GPS/GLONASS hálózati lefedettség.



2.2.2.11.8. ábra. Magyarország hálózati RTK lefedettsége (2010)   [vi]

Most pedig válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy mit is értünk hálózati RTK-n. A mérési technika lényege az, hogy egy adott területen (pl.
egy országrészen, vagy egy ország teljes területén) az ott található aktív GPS állomások összehangoltan működnek, a begyűjtött adataikat a
feldolgozó központba továbbítják, majd ott elemzik azokat, és a mozgó vevővel dolgozó felhasználó részére már pontos és homogén
minőségű referencia adatokat szolgáltatnak. A mérési technikát a 2.2.2.11.9. ábrán mutatjuk be.

2.2.2.11.9. ábra. A hálózati RTK működési  elve

Ismeretes, hogy a hagyományos RTK mérések mérési javításainak a minősége bázisvevőtől távolodva folyamatosan romlik. Ennek az oka –
amint azt már korábban is vizsgáltuk – az ún. távolságfüggő hibákban (légköri és pályahibák) rejlik. Gondot okoz ilyenkor a fázis-
többértelműség egész számként való feloldása is, így a fix (cm-pontosságú) megoldás helyett gyakran csak lebegőpontos (dm-pontosságú)
mérési eredményeket kapunk. Ez pedig az esetek többségében nem biztosítja számunkra az elvárt geodéziai minőséget. A hálózati RTK
technikát alkalmazva a méréseket befolyásoló tényezőket jól lehet modellezni, és a felhasználó számára pontos valós idejű referencia
adatok érhetők el. Az előzőeken túl lényeges megemlíteni, hogy a Szolgáltató (GNSS Központ) az adatminőségért és a folyamatos
hozzáférhetőségért garanciát is kell hogy vállaljon.

A hálózati RTK számára erőteljes lökést adott a mobiltelefónia fejlődése, amely lehetővé tette az adatcsomagokban való adatátvitelt (GPRS
képesség). Ennél a felhasználó a terepi mérés során a letöltött adatmennyiség után fizet csak, amely jóval olcsóbb megoldást jelent, mint a
korábbi GSM kommunikáció volt. A hálózati RTK másik további előnye az is, hogy a felhasználó több közeli állomás adatait használja a
helymeghatározáskor, és ezért ha közülük egy valamilyen okból adódóan kiesik, a mozgó vevő helye még a többi segítségével
megbízhatóan bemérhető. A hagyományos RTK-nál, ha a bázisvevő nem üzemképes, akkor a rover csupán csak abszolút
helymeghatározásra képes.

A hálózati RTK kapcsán a magyar GNSS Központ – igazodva a fejlett országok gyakorlatához – három koncepció szoftveres támogatását



valósította meg. Ezek a következők:

Virtuális Referencia Állomás (VRS) elgondolás,
 
Felületi módszer a Korrekciós Paraméterekre (FKP),
 
Tömörített adatformátum koncepció (Master Auxiliary Concept,  röviden MAC).

A VRS hálózati RTK elgondolást először a Trimble cég alkalmazta a GPS műszerei kapcsán. A koncepció lényege, hogy terepen a vevő a
bekapcsolás után autonóm méréssel meghatározza közelítő koordinátáit, majd azokat elküldi a GNSS szolgáltató Központnak. Ez a központ
ezután a terepi mozgó vevő közelében előállít egy ún. virtuális referenciaállomást, amelynek virtuális mérési adatait egyrészt létrehozza,
másrészt pedig eljuttatja a mozgó vevőhöz. A VRS-t tehát úgy tekinthetjük, mintha lenne egy "igazi" másik műholdvevőnk is, amely a
referenciavevő szerepét látná el. A VRS-t – adatfeldolgozási szempontok miatt - a mozgó vevővel bemérendő első ponttól néhány km-re
hozzák létre. A most ismertetett elgondolást a 2.2.2.11.10. ábrán szemléltetjük.

2.2.2.11.10. ábra. A VRS hálózati RTK koncepció

A gyakorlatban gyakran fordul elő az a megoldás is, hogy az elküldött javítások úgy képződnek, hogy a VRS egy előre létrehozott szabályos
négyzetháló azon sarokpontjában jön létre, amely a mozgó vevőhöz a legközelebb található.

A Felületi módszer a Korrekciós Paraméterekre (FKP) a német SAPOS aktív hálózatban alkalmazott eljárása a korrekciók
szabványosítására. Ennek lényege az, hogy szolgáltató központ minden egyes permanens állomáshoz meghatározza a javításokat. Ezt
követően pedig modellezi az egyes állomások távolságfüggő korrekcióit. Leggyakrabban ehhez egy kiegyenlítő síkot alkalmaznak, amelynek
É-D-i és K-Ny-i összetevői jelentik azt a két hálózati paramétert, amelyre a mérés terepi feldolgozásakor szükség van. A mérés során a
felmérőnek ismernie kell a legközelebbi permanens állomást, vagy azt a központi szerver is kiválaszthatja részére, ha a mozgó vevő közelítő
helyét ő már korábban beküldte oda. Ez azért fontos, mert a mozgó vevő helyének meghatározásához a felhasználónak a kiválasztott
permanens állomás nyers mérési adatait vagy korrekcióit és a hálózati információt kell a központi szerverről letöltenie. Az RTK
helymeghatározásban itt a kiválasztott permanens állomás és a mozgó vevő közötti koordináta-különbség valamint a már tárgyalt korrekciós
paraméterek a lényegesek.

A tömörített adatformátum koncepciót (MAC) a Leica műszerforgalmazó cég ajánlotta a vevőihez. Az elgondolás arra épül, hogy a teljes
aktív GPS hálózatot klaszterekre és cellákra bontják. A klaszterek egymást átfedő részhálózatot jelentenek, amelyeket együttesen
számítanak, és ahol a pontpárok közötti fázis-többértelműségek azonosak. A cella pedig a klaszter azon része, amelyet a mozgó vevő
(rover) használ a helymeghatározáshoz. Kétirányú kapcsolatot tekintve, a mozgó vevő beküldi a közelítő koordinátáit a GNSS központba,
amely a rover "nyers" pozíciója alapján automatikusan kijelöli a cellához tartozó állomásokat, és közülük kiválaszt egy fő állomást. Ezután a
központ a főállomás teljes adatsorát és a segédállomások adatainak a főállomáshoz viszonyított eltéréseit továbbítja a rover számára. Az
eljárás előnye a tömörített formában elküldött mérési és korrekciós adatokban rejlik. A felmérő – a megkapott MAC üzenet alapján – már
vissza képes állítani a kiegészítő állomások eredeti adatait, és az adatfeldolgozás a rendelkezésre álló modellek valamelyikének
alkalmazásával már elvégezhetővé válik.

A műholdas helymeghatározás alkalmazási területei

Annak ellenére, hogy a jelenleg üzemelő műholdas helymeghatározó alaprendszerek létrehozása eredetileg katonai célokat szolgált, ma már
bátran állíthatjuk azt, hogy a polgári felhasználók jelentik a domináns többséget. A katonai alkalmazásokkal e könyv keretében nem
kívánunk foglalkozni. Ami pedig a polgári szférát illeti, ott – tekintettel az igényelt pontosságra – két nagy területet szokás elkülöníteni. Ezek
a navigációs célú felhasználások és a geodéziai alkalmazások. Az első csoport kapcsán megemlíthetjük a különböző közlekedési területeket
(szárazföldi, vízi, légi), a hobbi és szabadidős tevékenységet (pl. turizmus), a munkagépek mozgását, a járművek nyomon követését, sőt ma
már a személyek vagy a házi kedvencek követését is. A második csoport kapcsán pedig megadhatjuk az alapponthálózatok létesítését és
sűrítését, a részletes felmérést, a geodéziai kitűzéseket, a különböző mérnökgeodéziai feladatokat, a hidrogeológiai felmérést, a nagyobb



pontosság-igényű GIS adatgyűjtést, a különböző munkagépek irányítását (pl. mezőgazdaságban, bányászatban), stb.

Természetesen a navigációs célú, kisebb pontosságú és olcsó GPS vevők felvevő piaca a jelentősebb, ezek a készülékek ma már a napi élet
szerves részévé kezdenek válni, hasonlóan, mint az egykor a mobiltelefonokkal történt. Amint azt már korábban is említettük a második
kategória eszközei komolyabb szakmai ismeretek elsajátítását igényli a leendő felhasználóktól.

Fotogrammetria, távérzékelés

Ebben a részben a térinformatika elsődleges adatnyeréséi eljárásai közül először röviden a fotogrammetria módszerét tárgyaljuk, majd ezt
követően térünk rá a távérzékelés az előzőhöz hasonló – szintén nem túl részletes – bemutatatására. A két mérési technika bővebb
ismertetése e könyvnek nem is célja, hiszen ezekre a térinformatikai ismeretek tárgy oktatása keretében is viszonylag szűk időkeret áll a
rendelkezésünkre.

Fotogrammetria

Ha az elsődleges adatnyerés módszereként a fotogrammetriát választjuk, akkor – a már tárgyalt közvetlen mérések helyett – az egyes
tereptárgyakról, vagy magáról a terepről elkészített felvételek feldolgozásával nyerjük a számunkra szükséges értékes geometriai és
tematikus adatokat.

A távérzékelés a térinformatikai adatgyűjtés egy gyors, ugyanakkor meglehetősen költséges módszere. Maga a fotogrammetriai is egyfajta
távérzékelési technika. A két mérési eljárás elkülönítése szakmai hagyományok, és azok technikai kivitelezése miatt mindenképpen indokolt.

A fotogrammetria előnyei között említhető meg az, hogy egy tömeges adatnyerésre alkalmas, homogén pontosságú adatokat szolgáltató
eljárásról van szó. Hátrányai viszont a következők: a felvételek elkészítése évszak- és időjárásfüggő; drága a hardver és a feldolgozó
szoftver; a felvételek kiértékelése a technika alapos ismeretét igényli; geodéziai illesztőpontokra van szükség.

A fotogrammetria feladata a képek előállítása és az elkészült felvételek feldolgozása (kiértékelése). A mérési technika a centrális vetítésen
alapul. Ennek lényege az, hogy egy tárgy képét a vetítési síkon olyan vetítősugarak segítségével állítjuk elő, amelyek a vetítési centrumon
(ez a térnek egy kitüntetett pontja) haladnak keresztül [2.2.3.1. ábra].

2.2.3.1.  ábra. Centrális vetítés [vii ]

A centrális vetítés kapcsán meg kell említenünk két fogalmat, ezek a leképzés és a vetítés. Az előbbi maga a képalkotás folyamata, vagyis
az a művelet, amikor fényképezünk. Az utóbbi pedig az a tevékenység, amikor a kész fényképet egy vetítő berendezés vetítési centrumán
keresztül vászonra vetítjük. Egy fotogrammetriai feladat végrehajtásakor a célunk nem más, mint az, hogy a tárgy centrális vetítéssel előálló
fényképéből létrehozzuk a tárgy ortogonális vetítéssel előálló képét. E művelet során három fogalmat szokás elkülöníteni, ezek a képsík, a
tárgy, és a vetítési sík. E három geometriai alakzat egymáshoz viszonyított helyzete határozza meg a két különböző vetítéssel készült kép
közötti különbözőséget, amit a szakterületen torzulásnak neveznek. Maguk a torzulások a vetítési módszerek közötti geometriai
törvényszerűségekből adódó eltéréseket jelentik.

Ismeretes az is, hogy az egyes légifelvételeket a képdőlésből, illetve a terep magasságkülönbségeiből adódó torzulások terhelik, mivel a
felvételek készítésekor egyrészt nem tudjuk biztosítani a tökéletesen vízszintes képsíkot, másrészt pedig a domborzat változatossága miatt
az állandó képsíkmagasság sem kivitelezhető. A légifelvételezés során fellépő képtorzulások okait a 2.2.3.2. ábrán szemléltetjük.



2.2.3.2.  ábra. A képtorzulások okai  légifelvétel készítésekor [viii]

Ortogonális vetítés során [2.2.3.3. ábra] a tárgy képe a vetítési síkon párhuzamos, és a vetítési síkra merőleges vetítősugarak révén áll elő.
Ilyenkor az egyszerűség kedvéért a vetítési síkot a tengerszint magasságában elképzelt vízszintes síknak, a vetítősugarakat pedig erre a
síkra merőlegeseknek, a helyi függőlegeseknek képzeljük el.

2.2.3.3.  ábra. Ortogonális vetítés  [ix]

A két különböző vetítési módszert magyarázó ábrákon már tisztán látszik a különbség. Ugyanannak a tárgynak a képe másként jelenik meg
a centrális vetítéssel készült fénykép síkján, mint az ortogonális vetítéssel készült térkép vetületi síkján. Ahhoz, hogy ortogonális vetítéssel
készült térkép legyen a birtokunkban, kapcsolatot kell teremtenünk a két különböző vetítési mód között. Az említett kapcsolat
megteremtésével foglalkozik a fotogrammetria, így a centrális vetítéssel készült fénykép feldolgozása után megkapjuk a tárgy ortogonális
vetítéssel előálló tónusos képét, amin már a geometriai adatgyűjtés elvégezhető.

A fotogrammetria segítségével több különböző produktum hozható létre, ezek a következők:

a tereppontok (X,Y,Z) koordinátái,
 
vektoros állomány, azaz a terep és a tereptárgyak vonalas vetületi rajza a térképezés síkján,
 
ortofotó, azaz a terep tónusos képe a térképezés síkján,
 
digitális magassági modell.

A felsoroltak lokális és regionális léptékben egyaránt jól előállíthatók.

A felvételek, pontosabban a mérőképek elkészítéséhez mérőkamerát használnak. A mérőkamerák olyan fényképezőgépek, amelyek a
pontosabb geometriai adatnyerés érdekében keretjelekkel vannak ellátva, valamint a képek készítési helyének és tájolásának
meghatározását biztosító eszközökhöz vannak kapcsolva. Ezeknek a feltételeknek a teljesülése biztosítja a vetítési centrum és a kép
egymáshoz viszonyított helyzetének egyértelmű visszaállíthatóságát a vetítés során. A vetítési centrum képsíkhoz viszonyított helyzetét a
kamera belső tájékozási paraméterei adják meg. A vetítési centrum és a képsík távolságát kamera állandónak szokás nevezni. Attól
függően, hogy a mérőkamerát hol helyezték el, a Földön, egy repülőgépen vagy éppen egy mesterséges égitesten, beszélhetünk földi-, légi-
és űrfelvételekről. Manapság ezek a felvételek szinte már egytől egyig digitális formában készülnek, s így kerülnek későbbi feldolgozásra.

A fotogrammetriában használatos kamerákat – felhasználásuk alapján – több csoportba sorolhatjuk. Lehetnek azok mérőkamerák, részben
mérőkamerák és nem mérőkamerák. Az első csoportba azok az eszközök tartoznak, amelyeket kizárólag fotogrammetriai célokra készítettek.
A második csoportba sorolt kamerákat, rendeltetésüket tekintve más felhasználásra szánták, de alkalmassá tették azokat különböző mérési
feladatok ellátására is. A nem mérőkamerák csak kis pontosságú feladatokhoz használhatók fel, és akkor is csak számottevő kiértékelési



munka mellett.

Lokális térinformációs rendszerek kialakítása során általában légifelvételeket, egyes speciális esetekben földi felvételeket használnak.
Regionális rendszerek geometriai adatgyűjtésekor a légi- és az űrfelvételek egyaránt szóba jöhetnek. A légifelvételek sajátos velejárója az,
hogy azokat egy adott feladat megoldásához külön kell biztosítani, míg az űrfelvételek már bármely területre, az ezeket előállító cégektől
térítés ellenében beszerezhetők.

A felvételek feldolgozására használt térkiértékelő műszereknek három különböző elven működő típusa létezik, ezek az analóg, az analitikus
és a digitális eszközök. Közülük az első kettő, a technika rohamos fejlődése miatt, gyakorlati szempontból már szinte idejétmúltnak
tekinthető. Ugyanakkor az "erős" hardverrel felszerelt számítógépek és az ezekhez kapható professzionális szoftverek, hatékonyságuk miatt,
ma már uralkodóvá váltak. Az egyes felvételek kiértékelésére napjainkban többféle piaci programcsomag áll rendelkezésre (pl.: Erdas
IMAGINE, ArcGIS, stb.), amelyek közül a számunkra megfelelőt a megoldandó feladat jellege és a pénztárcánk lehetőségei alapján
választhatjuk ki.

Digitális munkaállomással digitális képeken dolgozunk. Ezeken a számunkra hasznos információt az egyes képelemek, más néven pixelek
hordozzák. Digitális kép esetében a pixelek helyzete adja meg a geometriai adatokat, a tematikus információt pedig a képelem szürkeségi
foka hordozza, ami a képelemhez érkező sugárzás intenzitásával arányos.

A vektoros jellegű adatállományok mellett raszteres állományok is előállíthatók digitális eszközökkel. Az utóbbi elkészítése egyetlen kép
feldolgozásával lehetséges, de ehhez szükségünk van az adott terület digitális magassági modelljére is. Az így előállítható terméket digitális
ortofotó-térképnek is nevezik.

Az ortofotók az eredeti képi tartalom torzítatlan, egységes méretarányú formába történő átalakításával jönnek létre. Tehát a tárgynak a
vetítési síkon ortogonális vetítéssel előállított képét tekintjük a tárgy torzulásmentes képének.

Ahogy azt már korábban is említettük, a fotogrammetria alkalmas a kérdéses pontok (X,Y,Z) koordinátáinak nagy pontosságú
meghatározására. Ennek a feladatnak a kivitelezése elméletileg már két kép együttes felhasználásával is lehetséges, de szélső pontosságra
törekedve kettőnél több képet is alkalmaznak. A térkiértékeléshez a vizsgált területről készült felvételeknek legalább 60%-ban kell fedniük
egymás. Az átfedés célja, hogy minden földfelszíni objektum, a sztereo mérés miatt legalább két felvételen képződjön le. Az ily módon
egymást fedő képek elkészítésének repülési vázlatát mutatja a 2.2.3.4. ábra, ahol a szaggatott piros nyíl jelzi a légi felvételt készítő
repülőgép tervezett útvonalát, a négyzetek az egyes fényképeket, a fekete sraffozott részek a hosszirányú 60%-os, a zöld átmenetes részek
pedig az oldalirányú 20-30%-os átfedéseket jelölik.

2.2.3.4.  ábra. Légifelvételek készítése

Összefoglalva az előzőekben ismertetetteket, megállapítható, hogy a fotogrammetria kiemelkedő helyet foglal el a térinformatikai célú
geometriai adatgyűjtés folyamatában, hiszen számos lehetőséget rejt magában. Mindemellett a különböző igények (legyen az lokális vagy
éppen regionális rendszer kiépítése) alapján megkövetelt pontosságot is kielégíti.

Távérzékelés

Most pedig térjünk rá a távérzékelés módszerére. Ha egy térinformációs rendszer készítése során nagy jelentőséggel bírnak a tematikus,
azaz a tartalmi adatok, és a felvételeket értelmezni kívánjuk (fontos, hogy mit is látunk azokon), akkor a távérzékelés technikáját
alkalmazzuk. A 2.2.3.1. táblázat egy rövid vizsgálati összegzését adja az előző és a most tárgyalt mérési technikáknak.

Leképzés módja Felvétel típusa Elsődleges feladat

Geometriai adatszolgáltatás



Fotogrammetria Centrális vetítés Földi és légi fénykép
(Hol?)

Távérzékelés
Pásztázás, centrális
vetítés, részben centrális
vetítés

Fénykép, különböző
hullámhossz
tartományokban érzékelt
sugárzás értékek

Képértelmezés (Mi?)

2.2.3.1.  táblázat.  A fotogrammetria és a távérzékelés rövid összehasonlító jellemzése [x]

A távérzékelés egy olyan eljárás (ahogy erre a neve is utal), amellyel közvetlen fizikai kapcsolat létesítése nélkül, távolról nyerhetünk a Föld
felszínéről és a rajta található lényeges tárgyakról a vizsgálat szempontjából fontos információkat. Az adatgyűjtés alapja az elektromágneses
hullámok visszaverődésének és sugárzásának érzékelése, ezek mérése és kiértékelése. Az ilyen módon előálló kép, szín- és fényesség-
adatok térbeli eloszlásának együttes reprezentációja. A távérzékelés megjelenésével, annak rohamos fejlődésével, lehetőség nyílt az emberi
szem számára láthatatlan folyamatok felderítésére is. Számos jelenség figyelhető meg így, mint például a Föld, illetve az azon található
objektumok pillanatnyi helyzete és azok folyamatos változása, a talaj fizikai állapota, annak ásványi összetétele, az időjárás alakulása,
valamint különböző szennyezések terjedése és azok hatásának vizsgálata is.

Különösebben nem szükséges magyarázni azt, hogy a távérzékelés a térinformációs rendszerek regionális és globális adatszolgáltatásához
egy nélkülözhetetlen technológiának tekinthető. Ezzel az eljárással raszter és vektor jellegű állományok egyaránt előállíthatók. A felvételek
tartalmi elemzése során széles határok között vizsgálódhatunk, és a kép interpretációja számos új információt adhat a szemlélt területről. A
távérzékelési célra szánt felvételek többféle elven működő felvevőrendszerrel készülhetnek. Ezek a rendszerek a testek által kibocsátott,
vagy/és visszavert sugárzást érzékelik.

Tekintettel az előzőekre passzív és aktív rendszereket szokás megkülönböztetni. A passzív szenzorok (érzékelők) csak a tárgy által
kisugárzott vagy visszavert természetes sugárzási energiát mérik, így a besugárzás pontos mértéke ismeretlen.

Aktív rendszerek esetében a rendszer maga is sugárforrás. Egy ilyen berendezés saját maga által generált elektromágneses hullámokat
sugároz ki a mikrohullámú tartományban, és ezeket a földfelszín objektumairól visszaverődő hullámokat érzékeli a szenzor. Az ilyen
érzékelők legismertebb képviselője maga a radar (radio detection and ranging).

A felvevőrendszerek, a fotogrammetria esetén már említett módokon helyezhetők el: a Föld felszínén, repülőgépen, valamint mesterséges
égitesteken.

A távérzékelésben főleg az űrből készített felvételeket alkalmazzák, amelyeket a feldolgozási gyakorlat szempontjából négy paraméterrel
jellemeznek:

geometriai felbontás (pixelnek megfelelő terepi méret),
 
egyes képek területe (a sorok hossza),
 
a radiometriai felbontás (csatornák száma),
 
az időbeli felbontás (a képek készítésének gyakorisága).

A műholdfelvételeket többféle elemzési szándékkal készítik, amelyek

meteorológiai,
 
erőforrás-kutatási,
 
és térképészeti célokat egyaránt szolgálhatnak.

A meteorológiai célú felvételek elsősorban globális kiterjedésűek, ennek megfelelően ezt a csoportot a kis geometriai (1-5 km), a közepes
radiometriai (néhány csatorna) és a sűrű időbeli felbontás jellemzi.

A természeti erőforrás-kutatás kezdetét fémjelző első műholdat 1972. júliusában Earth Resources Technology Satellite (ERTS) néven
állították pályára a NASA (National Aeronautics and Space Administration) irányítása mellett, és csak három évvel később keresztelték át a
mai nevére: LANDSAT-re. [FÖMI]. A LANDSAT műholdak felvételei globális és regionális kutatásokhoz, illetve ilyen felbontású
térinformatikai rendszerekhez használhatók fel. Ezeket 30-120 m közötti geometriai, nagy radiometriai (5-10 csatorna) és ritkább időbeli
felbontás jellemzi. A LANDSAT műholdak kapcsán a forgalomban két jellegzetes típusú űrfelvétel érhető el, ezek az MSS (Multispectral
Scanner System), illetve a TM (Thematic Mapper).

A térképészeti célú felvételek az előző fejezetben bemutatott átfedésekkel készülnek, így lehetővé teszik a háromdimenziós kiértékelést.
Ezek lokális és regionális térinformatikai rendszerek elkészítése során vehetők számításba. Geometriai felbontásuk 5-20 m, radiometrai
felbontásuk pedig kisebb, 1-4 csatorna.

Az egyes felvételek elemzése előtt a következő feladatokat, előkészítő munkákat szokás elvégezni:



a képek radiometriai és geometriai korrigálását,
 
az azonos jelű területek elhatárolását (szegmentálás),
 
és az osztályozást.

Az osztályozás alapján lehet a képeken található objektumokat azonosítani, így például különböző növényfajokat, talajokat, illetve azok
ásványi összetételét térképezhetjük fel a távérzékelt területen. A digitális képfeldolgozás eredményeként raszter jellegű adatállományhoz
jutunk, amely a térinformációs rendszerekhez csatlakoztatható.

A távérzékelés rendkívül hasznos a regionális, főként pedig a globális térinformációs rendszerek adatszerzési folyamataiban. A felhasznált
felvétel tulajdonságaitól függően igen nagyszámú és fontos információ olvasható ki az egyes űrfelvételek feldolgozása során. Az erőforrás-
kutatáson túl, a bányászat okozta környezeti hatások és annak folyamatos változásai is felderíthetők az érzékeny spektrális felbontásnak
köszönhetően, így a mérési technika a környezetgazdálkodás nagy segítségére lehet.

3. FÖLDI GEODÉZIAI MÉRÉSI ADATOK GYAKORLATI FELDOLGOZÁSA (PONTKAPCSOLÁSOK ÉS SOKSZÖGVONAL SZÁMÍTÁSA)

Poláris pont meghatározása, tájékozás, előmetszés, hátrametszés számítása

A következő feladatkiírások (2.3.1.1. és 2.3.1.2. táblázatok) alapján bemutatjuk az előző címbeli pontkapcsolási feladatok megoldásának
menetét, majd végül a feladatokban meghatározandó pontokra megadjuk az 1. változat n = 0 sorszámának megfelelően kiszámított EOV
koordinátákat.

A térinformatikai ismeretek tárgy gyakorlati oktatása keretében ugyanis minden hallgató önálló feladatokat old meg. Ahhoz, hogy ezt
lehetőséget biztosítsuk a számukra nyolc különböző változat került kidolgozásra. Az egyes hallgatók a csoportjuknak kiadott változatnál a
csoportjukon belüli sorszámuk (n) szerint változtatják meg a kiírásokban közölt kiinduló és mért adatokat, majd azokkal végzik el szükséges
számításokat (a feladat tervezésekor n értékét maximum 30-ig terveztük kiadni).

Most pedig megadjuk a kiinduló adatokat és a (nagyítás után) mérethelyes 2.3.1.1. ábrát a ponkapcsolási számítási feladatok
végrehajtásához:



2.3.1.1.  táblázat.  Feladatkiírás I.



2.3.1.2.  táblázat.  Feladatkiírás II.

2.3.1.1.  ábra. A számítási feladatok mérethelyes ábrája (Kattintson az ikonon a nagyításhoz!)



A pontkapcsolási feladatok megoldása:

Az egyes számítási feladatok megoldása előtt a kiadott sorszám (n) figyelembe vételével változtassuk meg az alapadatokat!

Ezek után már mindenki az ún. saját adataival dolgozik, ezért a megoldások menetének ismertetésekor a saját jelölést (s) a továbbiakban el
is hagyhatjuk.

Irányszög számítása (  )

 (Az irányszög értelmezése a 2.3.1.3. táblázatban látható!)

2.3.1.3.  táblázat.  Az irányszög értelmezése az egyes síknegyedekben

1. Poláris pontmeghatározás (  )

A számítás alábbi menete a 2.3.1.2. ábrán követhető nyomon.

2.3.1.2.  ábra. A 107-es pont számítása.



2. A tájékozási feladat megoldása (  )

A tájékozás számításának menetét a 2.3.1.3. ábra mutatja be.

2.3.1.3.  ábra. A 102-es pont számítása a tájékozás után

Irányszögek és távolságok számítása:  (A  irányszöget korábban már

kiszámoltuk!)

 

 
Tájékozási szögek meghatározása:

 

 
Középtájékozási szög számítása:

 

 
Tájékozott irányérték meghatározása a 102 pontra:

 

 
A 102. pont koordinátáinak számítása:

3. Az előmetszések megoldása (  )

A három belsőszöges előmetszési feladat itt csak a számítási eljárás begyakorlását szolgálja, természetesen mindegyiket ugyanúgy kell



végrehajtani, ezért a megoldás menetét, a 2.3.1.4. ábra felhasználásával, most csak a 103-as pont kapcsán részletezzük.

2.3.1.4.  ábra. A 103-es, 104-es és 105-ös pontok számítása előmetszéssel

   már korábban számítottuk  

 

Irányszögek számítása:  

 

Távolságok számítása:  

 
Poláris pont számítása a 101 és 107 pontokról:

 

 
A 103-as pont koordinátái:

A belsőszöges előmetszés számítása akár az alábbi képlettel is elvégezhető:



4. A hátrametszés megoldása (  )

A hátrametszéshez a 2.3.1.5. ábrán szemléltetettek használhatók fel. A számítás menetének bemutatásakor most a Sossna-féle megoldást
követjük.

Irányszögek és oldalhosszak számítása:  

 

 

 

 

 

 

 

Poláris pont számítása a 106 pontról:



2.3.1.5.  ábra. A 108-as pont számítása hátrametszéssel

A beillesztett sokszögvonal számítása

A 2.3.2.1. táblázat alapadatainak felhasználásával minden hallgató létrehozza a saját adatait figyelembe véve a csoportjának kiadott
változatot és az adott személy előre megadott csoportbeli sorszámát (n-et). Ezután már – a korábbiakhoz hasonlóan – a megváltoztatott
adatok képezik a további számítások alapját. Az egyes sokszögpontok meghatározásához a 2.3.2.1. ábrán bemutatottak szolgálnak
segítségül.

Most pedig tekintsük át a számítás menetét.



2.3.2.1.  táblázat.  Feladatkiírás III.

2.3.2.1.  ábra. A 102-106-os pontok meghatározása beillesztett sokszögvonallal



1. Számítások önálló koordináta-rendszerben:

A koordináta-rendszer felvétele:  

Koordináta-számítás a segéd koordináta-rendszerben

 

Ellenőrzés (a záró oldalra)

2. Áttérés az országos koordináta-rendszerre, az elcsavarodási szög ( ) számítása:

 meghatározása

 

3. Számítások az országos koordináta-rendszerben:

A helyi rendszer irányszögeinek változtatása

 

 
Méretarány-tényező számítása és az eredeti oldalhosszak módosítása

   

 
Végleges koordináták számítása

A pontkapcsolási feladatok és a beillesztett sokszögvonal számítási módszereinek áttekintése után n = 0 esetén most megadjuk az egyes
bemutatott feladatok eredményeit is. Ezek segíthetik a számoló hallgatót abban, hogy ellenőrizhesse azt, hogy pontosan és helyesen
dolgozik-e, azaz jó úton halad-e az elvárt ismeretek elsajátításában vagy sem. A 2.3.2.2. táblázatban a kiadott számítási feladatok
eredményeit foglaljuk össze.



2.3.2.2.  táblázat.  A bemutatott számítások eredményeinek összefoglalása

 
      BIBLIOGRÁFIA:

    [i] Forrás: www.spaceflightnow.com

    [ii] Forrás: www.kowoma.de

    [iii] Forrás: http://gibs.leipzig.ifag.de/pictures/Glo_sat_l.jpg

    [iv] Forrás: http://www.esa.int  és http://www.educnet.education.fr/localisation/phys/modes/satellites_emetteurs.htm

    [v] Forrás: http://www.gnssnet.hu

    [vi] Forrás: http://www.gnssnet.hu

    [vii] Mélykúti, 2007 alapján

    [viii] Mélykúti, 2007 alapján

    [ix] Mélykúti, 2007 alapján

    [x] Mélykúti, 2007 alapján

       Digitális Egyetem,  Copyright  ©  Bartha Gábor, Havasi István,   2011


	digitalisegyetem.uni-miskolc.hu
	Térinformatikai alapismeretek :: 2. Geometriai adatnyerés


