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TECHNIKA

Nap ja ink ban szinte min denki ismeri a GPS hely meg ha tá rozó rend szert, és tisz tá ban van fel hasz ná lási

lehe tõ sé ge i vel. Sok féle készü lék van for ga lom ban, áruk mel lett pon tos sá guk is nagyon eltérõ. Érde mes

körül te kin tõ nek len nünk GPS vevõ vásár lá sa kor, mert az egyes típu sok pon tos sága és tovább fej lesz té sé -

nek lehe tõ sé gei nagy ban meg ha tá roz zák, hogy milyen célra tud juk majd hasz nálni új szer ze mé nyün ket.

Cik kem ben arról sze ret nék írni, hogy milyen meg ol dá sok van nak a GPS készü lé kek tovább fej lesz té sére,

pon tos sá guk növe lé sére.

A GPS készü lé kek pon tos sá guk sze rint 3 kate gó ri ába

sorol ha tók:

Navi gá ciós vevõk  (5-15 m)

Tér in for ma ti kai vevõk  (1-2 m)

Geo dé ziai vevõk  (1-5 cm)

Ezek a pon tos sági érté kek úgy ne ve zett kor rek ciók

véte lé vel javít ha tóak

A szé les kör ben elter jedt EGNOS kor rek ció (mely nek ame ri -

kai meg fe le lõje a WAAS) jelei a leg több GPS vevõ vel fog ha tóak

és ingye ne sek. A navi gá ciós vevõk pon tos sá gát 3-5 méterre, a

tér in for ma ti kai vevõ két 1 méte ren belü lire képes javí tani. Hát rá -

nya, hogy mivel a jelek olyan mûhol dak ról érkez nek, melyek

egyen lí tõi pályán kerin ge nek, a vevõ nek sza ba don ki kell lát nia

az égboltra déli irányba, kb. 30°-os szög ben. Ezért erdõs tere pen,

vagy nagyobb dombok között korlátozott az alkalmazása.

Szin tén mûhold alapú kor rek ció az OmniStar szol gál ta tás,

mely nek több típusa léte zik. (XP, HP). Pon tos sága néhány deci -

mé ter, vagy annál is jobb, viszont fizet nünk kell érte, ára 1000

Euro/év körül van. Ennél is ugyan úgy köve tel mény a sza bad

kilá tás déli irányba, és meg fe lelõ, már kás vevõ ké szü lék is

szükséges hozzá.

A valós idejû kor rek ció véte lé nek másik módja a mobil

Internet fej lõ dé sé vel vált lehe tõvé. Elsõ sor ban tér in for ma ti kai

és geo dé ziai GPS vevõk ese té ben hasz nál ják ezt az adat át vi teli

mód szert. Ez a kor rek ciós tech no ló gia akkor is hasz nál ható, ami -

kor –a terepi adott sá gok miatt – nincs lehe tõ ség mûhold alapú

kor rek ció véte lére, viszont mobil térerõ van az adott helyen.

A mobil Internet kap cso la ton ala puló kor rek ciók közül is

több féle szol gál ta tást választ ha tunk. Leg pon to sabb a FÖMI

(Föld mé rési és Táv ér zé ke lési Inté zet) néhány cm-en belüli pozí -

ciót nyújtó RTK szol gál ta tása, bár ez a leg költ sé ge sebb (12 Ft /

perc, vagy 300 000 Ft / év körüli). Véte lé hez 2 frek ven ciás geo -

dé ziai GPS vevõ aján lott, külsõ anten ná val, bár ma már van olyan 

tér in for ma ti kai vevõ, mely saját belsõ anten ná já val képes a 2-5

cm-es pontosság elérésére, ezzel a korrekcióval.

Ha nem sze ret nénk a kor rek ci ó ért folya ma to san fizetni, saját

RTK bázis is kiépít hetõ, melyet ingye ne sen hasz nál ha tunk.

Ezzel a meg ol dás sal akár egy szerre több gép nek is adha tunk 2-3

cm pon tos kor rek ciót, rádiós adat át vi tel segít sé gé vel. E miatt

azon ban ható su gara kor lá to zott, a bázis tól számítva maximum

10-12 km.

Lénye ge sen olcsóbb, (3 Ft/perc) bár kevésbé pon tos a FÖMI

DGNSS kor rek ci ója, segít sé gé vel néhány dm-es pon tos ság

érhetõ el. A kor rek ciós ada tok szin tén mobil Internet háló za ton

jut nak a vevõbe.

Hasonló szol gál ta tást nyújt az egyik for gal mazó GPS készü lé -

ke i hez, azzal a különb ség gel, hogy 3 évig ingye ne sen adja a kor -

rek ciót méré se ink hez. Ez a meg ol dás, melyet FLYING

RTK-nak nevez nek, 20-50 cm-es pon tos sá got ered mé nyez, a

bázis tól való távol ság függ vé nyé ben, az ország területén.

Amennyi ben nem csak terü le tet aka runk mérni, hanem a táb la -

ha tá ro kat is ellen õrizni sze ret nénk, utóbbi két kor rek ció jelent -

heti a leg ol csóbb meg ol dást.

Ezen kor rek ciók hasz ná la ta kor érde mes a GPS pon tos sá gát a

munka meg kez dése elõtt a tere pen ellen õrizni. Erre azért van

szük ség, mert a pon tos ság a bázis ál lo más tól távo lodva csök ken, s 

nem árt tud nunk, hogy az adott helyen mire szá mít ha tunk. Ehhez

egy ismert koor di ná tájú pont szük sé ges a közel ben, ami lehet

akár egy föld mé rési alap pont is.

Hogyan növel hetõ a GPS készü lé kek pon tos sága?

1. ábra Navi gá ciós és tér in for ma ti kai vevõ pon tos sága
EGNOS kor rek ci ó val
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Szám ta lan ilyen tesz tet végez tünk mi is, néhány nak az ered -

mé nyét a fen ti ábrákon szeretném bemutatni.

A GPS készü lék típusa és az alkal ma zott kor rek ció döntõ fon -

tos ságú az elér hetõ pon tos ság szem pont já ból. Nem sza bad azon -

ban meg fe led kez nünk a mérést fel dol gozó szoft ver rõl sem. A

meg fe lelõ szoft ver kivá lasz tása azért egy sze rûbb fel adat, mint a

GPS készü léké, mert jóval kisebb a válasz ték. Nagyon fon tos,

hogy ha EOV koor di ná ták ban sze ret nénk meg kapni az ered -

ményt, olyan szoft vert válasszunk, amelybe a koor di ná ta-át ala kí -

tás (transz for má ció) be van építve, és nem utó lag kell azt meg ol -

da nunk. 

Terü let mé rés ese tén alap vetõ elvá rás az is, hogy készü lé -

künkbe fel tölt he tõek legye nek a katasz teri tér ké pek, ortofotók,

eset leg blokk tér ké pek. Fon tos az is, hogy milyen mérési mód sze -

re ket alkal maz ha tunk: folya ma tos mérés, törés pon tok átla go lása, 

kivett terü le tek mérése stb. Végül azt sem árt tudni, hogy milyen

for má tum ban kap juk meg az ered ményt, illetve lehet-e tér ké pet,

jegy zõ köny vet, koor di ná ta-lis tát nyom tatni. Fej lesz tik-e, hogy

meg fe lel jen a jövõ beli elvá rá sok nak?

Ha sike rült kivá lasz tani az igé nye ink nek és pénz tár cánk nak

meg fe lelõ GPS készü lé ket, az alkal ma zott kor rek ciót, és van meg -

bíz ható szoft ve rünk is: kezd het jük a mun kát. De mire is kell

figyel nünk a mérés során, hogy ered mé nyünk a lehetõ leg pon to -

sabb legyen? Errõl majd legközelebb…

Csernyánszky Péter
tér in for ma ti kus, GPS DEB BT.

2. ábra Tér in for ma ti kai vevõ pon tos sága EGNOS kor rek ci ó val 
és FLYING RTK-val. (bázis tá vol ság 170 km)


