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10. GPS, GPRS (mobilkommunikációs) 
ismeretek

• Helymeghatározás
• GPS rendszer alapelve
• GNSS rendszerek összetevői
• GNSS rendszerek minőségi kérdései
• Működő GNSS rendszerek



GPS, GPRS (mobilkom.) ismeretek 
Előadás



GPS előzménye

• Navy Navigational Satellite System /TRANSIT/
• Ezer   kilométeres   magasság  
• Poláris   (sarkvidékek   felett   átívelő)   pálya
• Az adás   frekvenciájában   megjelenő   Doppler-eltolódás mérése
• A jelre modulált  műhold pályaadatok
• Pontos időmérés esetén kiszámítható a  műhold  pozíciója  az  adás  pillanatában. 
• A  Doppler-eltolódást  figyelembe  véve  megállapítható  a  műhold  távolságának  

változása  a  vevőberendezéshez  képest,  ami lehetővé teszi a vevő helyzetének 
meghatározását 

• Hosszú mérési idő (akár 1 óra)
• Pontosság (100-1000m-es   nagyságrend)

http://www.astronautix.com/craft/transit.htm

http://www.astronautix.com/craft/transit.htm


Globális helymeghatározás



Globális helymeghatározás II.

• Adott időpontban ismernünk kell három 
műhold koordinátáit.

• Amennyiben nagyon pontosan tudjuk  
mérni  az  időt,  akkor  a  hullám  terjedési  
sebesség  és  a  közben  eltelt  idő  alapján 
meghatározható, hogy milyen távolságra 
vagyunk a műholdtól . 

• Ez egy műhold esetén egy gömbfelületet 
ad. 

Amennyiben két műholddal van kapcsolatunk, akkor mindkét műhold 
„gömbjén”  rajta  kell,  hogy  legyünk.  Két  gömb  metszeteként  egy  kört  
kapunk . 
A harmadik műhold „gömbje” és a kör metszéspontjaként két pontot kapunk, 
amelyek közül mindig kizárható az egyik (pl. földfelszíntől távoli pontok). 



GPS alrendszerei

• A GPS rendszer három alapvető alrendszerből 
épül fel: 
– Űrszegmensből (műholdak), 
– Felhasználói rendszerből (vevőkészülékek és 

szolgáltatások) 
– Vezérlőrendszerből (földi vezérlő- és 

monitorállomások)



Globális helymeghatározás pontosságát 
befolyásoló tényezők

• Műholdak pályaadathibái, órajel pontossága
• Hullámterjedés  sebességének  változása 
• Ionoszféra  állapota (mérés több frekvencián)
• Légkörben  uralkodó  aktuális viszonyok(hőmérséklet, nyomás, 

nedvességtartalom, egyéb jelenségek)
• Többutas hullámterjedés, DOP (Dilution of Position)
• GPS vevő környezete (árnyékolás, takarás)
• Környezetben érzékelhető elektromágneses zajok
• Szándékos zavarás

– GPS Jamming
– GPS Spoofing
– �GPS Meaconing



Selective Ability

• PONTOSSÁG VÁLTOZÁSA AZ SA 2000.MÁJUS 2-
I KIKAPCSOLÁSAKOR



DOP

• Global Performance Assessments /Globális 
Működés Értékelése/ 

http://www.schriever.af.mil/Gps

http://www.schriever.af.mil/Gps


NAVSTAR GPS

• NAVigation Satellite Timing And Ranging 
Global Positioning System

• 1973
• Első  műhold  fellövése  1978
• Hivatalos rendszerszolgáltatások 1995-től

• GPS SUPPORT CENTER

• USA VÉDELMI MINISZTÉRIUMA 

• NAVIGATION CENTER 

http://gps.losangeles.af.mil

http://www.schriever.af.mil

http://www.navcen.uscg.gov

http://gps.losangeles.af.mil/
http://www.schriever.af.mil/
http://www.navcen.uscg.gov/


GLONASS

• Teljes GLONASS rendszer 
• 24 műholdból áll, 3 orbitális pályaszinten, amelyek 120 

fokos szögben helyezkednek el
• Minden síkon 8 műhold helyezkedik el egymástól 

egyenlő távolságra, 45 fokos szélességi eltéréssel
• A   műholdak   19100   km-es   körpályán   mozognak
• Periódusidő kb. 11 óra 15 perc
• Minden  műhold  külön  frekvencián  sugároz

http://www.glonass-ianc.rsa.ru

http://www.glonass-ianc.rsa.ru/
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


Galileo

• A  27  működő  és  három  tartalék  műhold  
három  pályasíkban  

• 23  616  km  sugarú pálya 
• Integritás

– Integritási jeleket is Galileo műholdak fogják sugározni.
– legalább  két  műhold 25 fok felett
– 6s  riasztási  idő

http://www.giove.esa.int

http://www.giove.esa.int/
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


GIOVE státusz 
(2010. július 9.)

• Frekvenciák
• GIOVE-A E1-BOC(1,1) & E5 
• GIOVE-B E1-CBOC & E5 

– GIOVE A 
• Satellite Altitude: 23310 km - 23366 km Inclination 56.0899 

deg Right Ascension Ascending Node 150.0974 deg 
Eccentricity 0.0009434

– GIOVE B
• Satellite Altitude: 23222 km Inclination 56 deg Right 

Ascension Ascending Node 202 deg Eccentricity 0.0022



BEIDOU - Compass

http://www.beidou.gov.cn

http://www.beidou.gov.cn/video/2010/01/14/20100114bb96ca0096d04007b01cb68228e2ff7e.avi.flv
http://www.beidou.gov.cn/
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


BEIDOU – Compass II.
• Beidou-1 holdak jelzései és indítási története: 

• 1A (2000. október 31.) 
• 1B (2000. december 21.) 
• 1C (2003. május 25.) 
• 1D (2007. február 3.)

• A Beidou (Compass)-2 
• M1 (2007. április 14.) közepes magasságú pálya
• G2 műhold (2009. április 15.)
• G1 műhold (2009. január 16.)
• G3 műhold (2010. június 2.)

– Teljes második generációs rendszer 27 MEOs, 3 IGSOs, and 5 GEOs

• öt magasan keringő, valamint még 
• 30 közepes pályamagasságú műholdat tartalmazna



• Vodafone

• Telenor

• T-Mobile

GPRS lefedettség

https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep

http://www.telenor.hu/internet/tudnivalok/lefedettseg

http://www.t-mobile.hu/lakossagi/mobil_szelessav/hasznos

https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep
http://www.telenor.hu/internet/tudnivalok/lefedettseg
http://www.t-mobile.hu/lakossagi/mobil_szelessav/hasznos
http://www.t-mobile.hu/lakossagi/mobil_szelessav/hasznos
http://www.t-mobile.hu/lakossagi/mobil_szelessav/hasznos


AGPS (=Assisted GPS)

• GPS vételét javító módszer, amit a 
mobilszolgáltató nyújt
– Működése a telefonban lévő GPS és a 

mobilszolgáltató szervere közötti adatcserén 
alapul

– Az erőforrásigényes számítási feladatokat a 
mobilszolgáltató szervere végzi



GPS, GPRS (mobilkommunikációs) ismeretek  
Előadás összefoglalása

• Globális helymeghatározás elve
• GNSS rendszerek

• Navstar
• Glonass
• BEIDOU
• Galileo

• GPRS 
• AGPS



Előadás ellenőrző kérdései

I. Keresse meg a Glonass rendszerben aktuálisan hozzáférhető 
műholdak adatait!



Előadás ellenőrző kérdései

II. Keresse meg a Navstar GPS rendszerben aktuálisan hozzáférhető 
műholdak adatait!



Előadás ellenőrző kérdései

III. Keresse meg a Galileo és a BEIDOU rendszerben aktuálisan 
hozzáférhető műholdak adatait!



Előadás ellenőrző kérdései

IV. Keresse meg az aktuális időpontban a Navstar GPS rendszer földi 
vezérlőállomásait!



Előadás ellenőrző kérdései

V. Keresse meg az aktuális időpontban az ionoszféra állapota 
szempontjából legkedvezőtlenebb mérési helyet a Föld felszínén! 
Használja az ausztrál „űridőjárás” előrejelzést (vagy egyéb 
információforrást)!

http://www.ips.gov.au/Space_Weather 

http://www.ips.gov.au/Space_Weather
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

Globális helymeghatározás pontosító rendszerei 

• Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János
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