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11. Globális helymeghatározás pontosító 
rendszerei

• Pontosságot befolyásoló tényezők
• Differenciális mérés
• Pontosító rendszerek

– Rádiós
– Műholdas
– Internetes
– Utólagos pontosítás



Globális helymeghatározás pontosító rendszerei 
Előadás



GPS pozícióhibák

Hagyományos mérés 
(m)

Differenciális mérés 
(m)

Órahiba 1,5 0

Pályahiba 2,5 0

Ionoszféra-hiba 5 0,4

Troposzféra-hiba 0,5 0,2

Vevőzaj 0,3 0,3

Visszaverődés 0,6 0,6



Differenciális korrekció



GNSS mérés jellemző pontossága

Mérési 
mód Feldolgozás Kódmérés/Fázis

mérés Pontosság

Navigációs abszolút Valós idejű Kódmérés ~10m

DGPS relatív Valós idejű Kódmérés ~1m

Statikus relatív Utófeldolgozás Fázismérés ~1mm

Kinematikus relatív Utófeldolgozás Fázismérés ~1cm

RTK relatív Valós idejű Fázismérés ~1cm 



Pontosítás időpontja

• Utófeldolgozás
– Abszolút: tracklog
– DGPS: adatgyűjtés
– Relatív: nagypontosságú koordináta-meghatározás

• Valós idő
– Abszolút: navigáció
– DGPS: sorvezetés
– Relatív: kitűzés, földmunkák



Földi pontosítás

• Egyetlen bázis
– Pontossága a bázistól távolodva csökken

• Több bázis
– Pontossága nem homogén 

• Hálózati pontosítás
– Pontossága homogén
– A rendszer pontossága csak kis mértékben változik 

egyetlen állomás kiesése esetén



Hálózati RTK Magyarországon
( 2010. június )

Hagyományos RTK 
GNSSnet

Hálózati RTK 
GNSSnet

NtripCaster IP cím, port száma: 
84.206.45.44:2101

http://gnssnet.hu

http://gnssnet.hu/
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


Több bázisos rendszer Magyarországon ( 
2010. június)

Geotrade GNSS 
lefedettség

http://www.geotrade.hu/geotradegnss

Host: www.geotradegnss.hu
Port: 2101

http://www.geotrade.hu/geotradegnss
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


Egybázisos rendszer
( 2009. június)

DGPS az egész országra

Georgikon RTK lefedettséghttp://gnss.georgikon.hu
193.224.81.88:2101

http://gnss.georgikon.hu/
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


Mobil internet

• GPRS
– General Packet Radio Service csomagkapcsolt, IP-

alapú mobil adatátviteli technológia

• HSDPA 
– High-Speed Downlink Packet Access harmadik 

generációs mobilkommunikációs protokoll



Mobil internet II.

• CSD (Circuit Switched Data)
– vonalkapcsolt mobilinternet - 9,6 kbit/s - 1G

• GPRS (General Packet Radio Service)
– csomagkapcsolt - 115 kbit/s - 2G 

• EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 
– a GPRS megerősítése - 236 kbit/s-os (112-400) - 2,5G

• 3G 
– harmadik generációs mobilhálózat, videóhívás is 384 kbit/s - 3G

• HSPA (High-Speed Downlink/Uplink Packet Access)
– a HSDPA elméleti adatátviteli sebessége az eszköztől és a lefedettségtől 

függően akár 21 Mbit/s – 3,5G
• 4G LTE (Long Term Evolution)

– 1Gbit/s - 4G 



GPRS megbízhatóság

• 2009. január 25-én a Dél-Dunántúlon, az M6 autópálya építési munkálatai közben 
átvágtak egy, a Magyar-Telekom hálózatához tartozó optikai kábelt.

• Ezt követően egy hálózati eszköz túlterhelődött, amely 1115óra és 16 óra között a 
cégcsoporthoz tartozó, gyakorlatilag teljes IP forgalom leállását okozta.



Globális helymeghatározás pontosító rendszerei 
Előadás összefoglalása

Abszolút – Relatív méréstervezés 
– Geodéziai pontosságra 
– Térinformatikai pontosságra
– Navigációs pontosságra

• Pontosság növelése a cél
• Rendszer hibafelismerési képességnövelése 

(integritás) a cél
• Minél kevesebb kiesés (rendelkezésre állás) a cél
• SoL (Safety of Life)



Előadás ellenőrző kérdései

I. Keresse meg a GNSSnet rendszerben a Kaposvár (KAPO) állomásra 
vonatkozó hálózati információval rendelkező műholdak számát és az 
aktuálisan észlelt műholdak számát az adott időpontra!

• GPS= GPSösszes=
• Glonass= Glonassösszes=



Előadás ellenőrző kérdései

II. Regisztráljon a Geotrade GNSS rendszerében ( http://geotrade.hu ), és 
keresse meg az aktuálisan hozzáférhető stream-eket!

• Keszthelyi bázis stream-jei =
• Geotrade GNSS hozzáférés IP címe= port=

http://geotrade.hu/


Előadás ellenőrző kérdései

III. Keresse meg a Georgikon Bázisállomás koordinátáit!

• WGS84 Lamda= Fí= h=
• EOV X= y= heov=



Előadás ellenőrző kérdései

IV. Keresse meg a GNSSnet rendszerben az Ntrip StreamMonitor 
SGO_DGPS-RTCM2.1 szolgáltatás rendelkezésre állását a múlt hét 
hétfő, kedd és szerdai napján!

Rendelkezésre állás hétfő= %
Rendelkezésre állás kedd= %
Rendelkezésre állás szerda= %



Előadás ellenőrző kérdései

V. Keresse meg a Vodafone, T-mobile és Pannon hálózatban a Keszthely 
központjához legközelebbi helyet, ahol nincs  GPRS lefedettség!

• Kültéri:
• Beltéri:

Keresse meg a Vodafone, T-mobile és Pannon hálózatban a Keszthely 
központjához legközelebbi helyet, ahol nincs  HSDPA lefedettség!

• Kültéri:
• Beltéri:



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

Agrár GPS rendszerek, precíziós mezőgazdaság informatikai 
eszközei

• Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János
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