
2019.03.25. MMK-GGT Továbbképzési tananyag 2016-2017 1

GNSS és magasság

Dr. Rózsa Szabolcs,
rozsa.szabolcs@epito.bme.hu

és
Dr. Takács Bence

takacs.bence@epito.bme.hu

mailto:rozsa.szabolcs@epito.bme.hu
mailto:takacs.bence@epito.bme.hu


2019.03.25. MMK-GGT Továbbképzési tananyag 2016-2017 2

Vázlat

1. Bevezető

1. Hagyományos alappontok szerepe, elérhetősége

2. Magassági alapponthálózataink

3. Vonatkozási rendszerek, alapfogalmak, geoid

2. Főbb hibák és a pontosság 

3. GNSS-hálózatok

4. Transzformáció

5. Összegzés



2019.03.25. MMK-GGT Továbbképzési tananyag 2016-2017 3

Földmunka kitűzése, ellenőrzése

a kép csak illusztráció, forrás http://www.navicom.hu/topcon-grs-1-1.html

a munkaterület google képen:
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Környékbeli magassági alappontok
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EOMA - Bendeffy - Balti
• EOMA=Egységes Országos Magassági Alapponthálózat

• 1990-es évek közepére mintegy 60 %-ban készült el, pl. a Dunántúl 
egyes részein csak az elsőrendű hálózat

• A 2000-es évek elején elkezdődött az elsőrendű hálózat újramérése, 
de a 11 poligonból csak 3 poligont mértek újra.

Forrás: Horváth Tamás, Tisztázatlan kérdések az RTK 
technológiával végzett magasságmérés területén, 
http://www.sgo.fomi.hu/files/magassagi_problemak.pdf
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EOMA és Bendeffy eltérése
• Honnan tudhatjuk egy adott pontban a két hálózat eltérését?
• Eltérések okai: eltérő időpontban végzett meghatározás és kiegyenlítés
• Gond: egyszerre kell mindkét rendszerben dolgozni, pl. hosszú vonalas 

létesítmény



Vonatkoztatási rendszerek – WGS-84
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Az európai kontinens 2-3 cm/év észak-keleti irányú sebességgel mozog az ITRFyy
rendszerben. Ugyanazon pont koordinátája ennyivel változik évente -> Európai 
vonatkoztatási rendszer. Ma már vízszintesen is mintegy 75-80 cm-rel eltérő 
koordinátákat ad, mint a WGS-84/ITRFyy!
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Vonatkoztatási rendszerek – ITRFyy/ETRFyy
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Kézi navigációs GPS vevő:

Relatív statikus mérések fedélzeti pályaadatokkal:

Hálózati RTK mérések

Melyik vonatkoztatási rendszerben 
kapjuk meg az eredményeket?
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Kézi navigációs GPS vevő:

A műholdak vonatkoztatási rendszerében: WGS-84

Relatív statikus mérések fedélzeti pályaadatokkal:

A bázisállomás vonatkoztatási rendszerében (ITRFyy vagy ETRFyy)

Hálózati RTK mérések:

ETRFyy (jelenleg: ETRF2000, Epocha 2007.4)

Melyik vonatkoztatási rendszerben 
kapjuk meg az eredményeket?
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geoid modell
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3. GNSS-hálózatok
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GNSS-hibák -> ionoszféra
Itt most az RTK-mérésekre, mégpedig az aktív állomásokról érkező korrekciók 
használatára koncentrálunk. A szabályos hibák hatásának jelentős része a relatív 
helymeghatározás kapcsán kiesik, ezekről bővebben az egyetemi tananyagban.
• ionoszféra tevékenység

Forrás: Urai Dávid, 
diplomamunka. BME. 2015

nyugodt 
ionoszférea

aktív
ionoszférea

Információ valós időben nem csak állami 
GNSS-infrastruktúra használók részére: 
http://old.gnssnet.hu/pda/
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GNSS-hibák -> téves inicializálás
• aktív ionoszféra tevékenység idején téves inicializálásra példa:

• téves inicializálás történhet még: fedett, zavart környezetben. Gyanus, ha a vevő 
lassan (több perc alatt) inicializál.

Forrás: Urai Dávid, 
diplomamunka. BME. 2015



2019.03.25. MMK-GGT Továbbképzési tananyag 2016-2017 16

GNSS-hibák -> téves inicializálás
• mit lehet tenni a téves inicializálás ellen?

• Ne akarjunk mindent körülmények között, mindent GPS-technikával 
megoldani!

• Hosszabb ideig mérjünk! Alappontok esetén min. 120 másodperc, 
részletpontok esetén is min 10 másodperc!

• Ellenőrzések szerepe: 
• hagyományos alappontokra történő mérés, 
• közmű térképek, pl. csatorna fedlapokra történő ellenőrzés,
• Mérőállomással végzett ellenörző mérések, 
• megismételt GNSS-mérések,
• … stb.

• Vevők nem egyformán hajlamosak a téves inicializálásra: 
• vannak általában lassabban, de csak nagyon ritkán tévesen inicializáló 

vevők/szoftverek és 
• vannak nagyon gyorsan, de többször tévesen inicializáló 

vevők/szoftverek.
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Antenna magasság: 
• Amit minden felhasználónak illene tudnia:

• Antenna magasságot ferdén vagy függőlegesen mérjük?
• Antenna aljáig vagy az antenna oldalán jelölt pontig?
• Speciális antenna mérő szalag helyes használata
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Antenna magasság: 
•Speciális antenna mérő szalag helyes használata

3
6
0
 m

m

A leolvasást írjuk be,
a szoftver hozzáad 360 mm-t.

Mindezt az antenna típus 
kiválasztásával együtt 

döntöttük el.

leolvasás
1,302 mAntenna 

típusa: 
AT502 
Tripod
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Antenna magasság: 
•Speciális antenna mérő szalag helyes használata

leolvasás
1,717 m 6

3
 m

m

6
3
 m

m

Antenna alja és az oldalán 
lévő jel közötti 

magasságkülönbség 
megegyezik a mérőszalag 

magasságával.
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Antenna fáziscentrum külpontosság: 
• Amit minden felhasználónak illene tudnia:

• Értéke függ a mérés frekvenciájától, kismértékben a mérés irányától
• A gyártók általában megadják az antenna típusára jellemző értékét. Ennek 

használata általában elegendő.
• Szélső pontosság esetén egyedi kalibrációval meghatározható, figyelembe 

vehető az adott antennára vonatkozó külpontosság, illetve modell.
• Vízszintes értelmű külpontosság: azonosan külpontos antennák esetén 

azonos pl. északra tájolással kiejthető. Manapság a legtöbb antenna esetén, 
a legtöbb feladat során elhanyagolható.

• Utófeldolgozó szoftverekbe típusra jellemző vagy egyedi modell is bevihető.
• RTK-vevőkbe is.



Az antenna fáziscentrum modellre

Egy példa

TRM33429.00+GP NONE L1/L2 microcentered, Compact Geodetic, 

M NGS ( 17) 11/03/25 
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Pl. Topcon Tools antenna.xml fájl

<Antenna>
<Name>TPSHIPER_GGD</Name>
<Comment>Integrated Antenna/Receiver GPS/GLONASS</Comment>
<A1>87.2</A1>
<A2>93.3</A2>
<N1>-1.1</N1>
<N2>-1.3</N2>
<E1>-1.3</E1>
<E2>-1.4</E2>
<SupportsL2>1</SupportsL2>
<TopSURV>1</TopSURV>
<Internal>1</Internal>
<CmrID>214</CmrID>
<Radius>76.3</Radius>
<ARP2GP>30.5</ARP2GP>
<ID>HiPer GD/GGD</ID>
<PhaseCenterVariation>      

<GPS>
<L1>0,-0.5,-0.6,-0.5,-0.3,-0.1,0.1,0.1,0.1,0.2,0.2,0,0,-0.1,0.2,0.9,2.5,0,0</L1>        
<L2>0,-1,-1.5,-1.6,-1.7,-1.6,-1.5,-1.6,-1.5,-1.7,-1.7,-1.8,-1.8,-1.9,-1.9,-2.1,-2.3,0,0</L2>      

</GPS>
</PhaseCenterVariation>

</Antenna>

Kétfrekvenciás 
GPS/Glonass képes
antenna

Antenna sugara

Vízszintes külpontosság mértéke [mm]

Magassági külpotosság
• A: antenna aljától, 
• C: antenna magasságmérő jeltől

FCV értékek
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-„Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére 
alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal 
ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni” 1991. évi XLV. a 
mérésügyről szóló törvény, lásd 2017. szeptember 27-én 
kelt szakmai tájékoztatóját (http://fovaros.foldhivatal.hu/ )

-Nagy projektek végrehajtása, ahol különböző gyártók vevőit 
szeretnénk használni (adatok->RINEX, antennamodellek?)

- Hosszú távú mozgásvizsgálati mérések:
- mi történik, ha tönkremegy egy antenna (vagy a 

cég amely eddig a méréseket elvégezte)? 

- GNSS referenciaállomások (antennacserék hatása a mért 
koordinátákra)

Miért is foglalkozunk az antennák kalibrálásával?

MMK-GGT Továbbképzési tananyag 2016-2017 232019.03.25.

http://fovaros.foldhivatal.hu/


Antenna csere permanens állomáson

Észak Kelet V

KARL 0,0020 0,0020 0,0380

KLOP -0,0040 -0,0020 0,0344

Koordinátaváltozások az 
antennacsere hatására (tapasztalt 
értékek - heti megoldásokból):

Észak Kelet V

KARL 0,0016 0,0005 0,0379

KLOP -0,0045 -0,0010 0,0348

Koordinátaváltozások az antennacsere 
hatására (egyedi antennamodellek 
használatával és anélkül):
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Antennakalibrációs eljárások

Relatív kalibráció:

- két, szélsőpontossággal meghatározott 
koordinátájú pillér;

- referencia antenna (lehetőleg minden 
kalibrálandó antennát ugyanahhoz a 
referenciaantennához képest kell kalibrálni)

- kalibrálandó antenna: megkapjuk az 
antennafáziscentrum külpontosságát, és 
vándorlását a referencia-antennához 
viszonyítva.

NGS

- az azimutfüggés vizsgálatához hosszú 
mérési idő szükséges, ami az antennák 
forgatásával lerövidíthető.

Hátrány: minden érték a referenciaantennához van 
viszonyítva!
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Antennakalibrációs eljárások

Abszolút kalibráció laboratóriumban 
(süketszobában) – pl. Bonni Egyetem:

- mozgatható/forgatható jeladó v. antenna 
a süketszobában;

- jó jel/zaj viszony, kódjel moduláció 
nincsen;

- rövid kalibrálási idő (kb. 60 perc);

- Különösen fontos a szobán belüli 
visszaverődött jelek kezelése (ne kerüljön 
vissza az antennába).

-Nem kell műhold a kalibrációhoz.
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Antennakalibrációs eljárások
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Antennakalibrációs eljárások

Abszolút kalibráció GNSS jelekkel, 
kalibrálórobottal:

- forgatható, dönthető kalibrálórobot;

- valódi műholdjelek alapján végzik a 
kalibrálást;

- valamivel olcsóbb eljárás, mint a laborban 
végzett kalibrálás;

Forrás: Geo++ website
(http://www.geopp.com)

Abszolút kalibrációnál előny, hogy nem 
függünk a referencia-antennától!

Ma már a relatív antennakalibrálással is 
elérhető hasonló eredmény, ha a 
referenciaantennát abszolút kalibrálás alá 
vetettük.

Kb. 1000EUR/antenna
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Antenna modellek letölthetők
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Hazai kalibrálási eljárás(ok)

FÖMI – Kozmikus Geodéziai Obszervatórium
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Hazai kalibrálási eljárás(ok)

FÖMI – KGO
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Hazai kalibrálási eljárás(ok)

Antennakalibráló robot – BME
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GNSS-pontosság -> tapasztalat
• Állami GNSS-infrastruktúrában monitor állomás (nem vesz részt a korrekciók 

előállításában), valódi hibák kimutathatók

kedvezőbb 
nap

kevésbé
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GNSS-pontosság ->tapasztalat

H ±18 mm
V ± 23 mm

Vevőn látható pontossági információk
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GNSS-pontosság ->tapasztalat

Pontmeghatározás ismételt inicializálással

pontszám Y

[m±mm]

X

[m±mm]

H

[m±mm]

idő műholdak száma

GPS/Glonass

GPS0001
646732.533±11

646732.517±9

273264.880±17

273264.888±15

136.971±18

136.906±17

09:14:15

09:55:59

7/6

7/6

Δ=+16mm Δ=-8mm Δ=+65mm

GPS0002
646783.482±7

646783.483±6

273309.895±14

273309.926±9

113.233±16

113.243±12

10:23:47

12:06:47

8/6

7/4

Δ=-1mm Δ=-31mm Δ=-10mm

GPS0003
646742.291±7

646742.295±6

273334.427±15

273334.439±9

113.305±16

113.248±12

10:34:39

12:03:19

6/6

6/6

Δ=-4mm Δ=-12mm Δ=+57mm

GPS0004
646748.055±6

646748.050±9

273381.893±10

273381.887±19

106.137±12

106.175±23

12:12:37

13:13:14

7/5

6/4

Δ=+5mm Δ=+6mm Δ=-38mm
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GNSS-hibák -> interferencia
• Nagy teljesítményű és hatótávolságú blokkolók

forrás: http://www.qsl.net/n9zia/wireless/gps_jam-pics.html
további példák: http://gpsmet.agt.bme.hu/gps25/slides/3_5_Szentpeteri.pdf
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GNSS-hibák -> interferencia
• Olcsó, egyszerű blokkolók
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GNSS-hibák -> interferencia
• Olcsó, egyszerű blokkoló hatása navigációs vevőre
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GNSS-hibák -> interferencia
• Olcsó, egyszerű blokkoló hatása navigációs vevőre

(-10 = blokkoló kikapcsolva)

10 méter felett nem szakad meg 
a pozícionálás, de csökken az 
észlelt műholdak száma
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GNSS-hibák -> interferencia
• Olcsó, egyszerű blokkoló hatása navigációs vevőre

(-10 = blokkoló kikapcsolva)

10 méter felett nem szakad meg 
a pozícionálás, de csökken az 
észlelt műholdak száma
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GNSS-hibák -> interferencia
• Olcsó, egyszerű blokkoló hatása geodéziai vevőre

referencia 
vevő 170 
méterre

blokkoló 
változó 

távolságban
blokkolóhoz 
közeli vevő
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GNSS-hibák -> interferencia
• Olcsó, egyszerű blokkoló hatása geodéziai vevőre



Egy érdekes link

http://gpsworld.com/expert-opinion-spoofing-
attack-reveals-gps-vulnerability/

A jelek nem csak elnyomhatók, hanem 
manipulálhatók is…

http://gpsworld.com/expert-opinion-spoofing-attack-reveals-gps-vulnerability/
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Vázlat

1. Bevezető

2. Főbb hibák és a pontosság 

3. GNSS-hálózatok

4. Transzformáció

5. Összegzés
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GNSS-infrastruktúrák

Több GNSS-infrastruktúra szolgáltatásait is igénybe vehetik a felhasználók:
• Gnssnet.hu
• Geotradegnss.com
• Geodeta-net
• RTK-mindenkinet.hu
• GPSCOM Kft.
• … további szolgáltatások is

Melyiket válasszuk? Szempontok:

• Egyértelmű az árverseny, de remélhetőleg nem csak az ár az egyetlen szempont 
(van aki ingyen szolgáltat a partnereinek)

• Lefedettség (térben)
• Rendelkezésre állás(időben)
• Hálózati szolgáltatások
• Szakemberek a háttérben
• Minőség ellenőrzés
• Pontosság
• 15/2013. VM rendeletnek való megfelelőség

Interneten elérhető információk: 
nem sok, az állami 

infrastruktúrához képest alig 
valami
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GNSS-infrastruktúrák

Interneten elérhető információk: 
nem sok, az állami 

infrastruktúrához képest alig 
valami
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GNSS-infrastruktúrák -> lefedettség

35+19 állomás,
határon túl is
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GNSS-infrastruktúrák -> lefedettség

16 állomás, egybázisos 
hálózat , VRS szolgáltatás is
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GNSS-infrastruktúrák -> lefedettség

54 GPS+Glonass 
állomás
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GNSS-infrastruktúrák -> lefedettség

54 GPS+Glonass 
állomás



- rövid távolságokon a különbségképzésekkel a hibahatások 
kiejthetőek;
- nagyobb távolságokon viszont már a nem modellezett 
hibahatások miatt a pontosság csökken.

Önálló bázisállomásra épülő RTK helymeghatározás

MMK-GGT Továbbképzési tananyag 2016-2017 512019.03.25.

Egybázisos vagy hálózati koncepció



Hálózati RTK megoldások alapelve:

- referenciaállomás hálózatok esetén az adatok egységes 
feldolgozásával a távolságfüggő hibák modellezhetőek;
- így a távolság függvényében a hibahatások interpolálhatóak, 
ezáltal csökkenthető a nem modellezett hibahatások hatása

MMK-GGT Továbbképzési tananyag 2016-2017 522019.03.25.

Egybázisos vagy hálózati koncepció



2019.03.25. MMK-GGT Továbbképzési tananyag 2016-2017 53

Egybázisos vagy hálózati koncepció

Forrás: Busics Gy: A hálózatos RTK pontmeghatározások néhány kérdése. 
http://fmmk.hu/geodezia/index.php/tovabbkepzes/

VRS

FKP
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GNSS-infrastruktúrák -> 
rendelkezésre állás



2019.03.25. MMK-GGT Továbbképzési tananyag 2016-2017 55

GNSS-infrastruktúrák -> 
rendelkezésre állás
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GNSS-infrastruktúrák -> 
rendelkezésre állás

Egy állomás adatai, 
találomra kiválasztva
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GNSS-infrastruktúrák -> minőségellenőrzés

Állami infrastruktúra 
minőség ellenőrzési 

lehetőségei

Folyamatos, on-line 
szolgáltatás



2019.03.25. MMK-GGT Továbbképzési tananyag 2016-2017 58

GNSS-infrastruktúrák -> minőségellenőrzés

Idézetek a 15/2013. 
VM rendeletből

45 §
(4) Új referenciaállomás koordinátáit a GNSSnet.hu hálózatra, valamint az 
EPN-re támaszkodva kell meghatározni, legkevesebb három hétig tartó, 
napi 24 órás mérésekre alapozva, tudományos szintű feldolgozó program 
felhasználásával.

(6) A felhasználók tájékoztatása céljából nyilvános számítógépes hálózaton 
on-line módban a referenciaállomásokra vonatkozóan elérhetővé kell tenni 
a következő adatokat:
a) valós időben mely műholdakra történik az észlelés;
b) a ténylegesen észlelt és az elvileg észlelhető műholdak számát az idő 
függvényében;
c) a referenciaállomás koordinátáinak változása éves idősor ábrán, a napi 
rendszerességgel végzett ellenőrző feldolgozások eredményének grafikus 
ábrázolásával.

47 §
(1) Az állami alapadatok felhasználásával végzett földmérési és 

térképészeti tevékenység keretében a GNSS technológia 
alkalmazásával történő alappont-meghatározásokat a 44. § (2) 
bekezdésében megnevezett alappont-hálózatokra, valamint az 
ETRS89 rendszerben korábban meghatározott EOVA alappontokra 
támaszkodva kell elvégezni.

(2) Amennyiben az alappont-meghatározás a GNSSnet.hu 
hálózattólfüggetlen, külső permanens állomásra támaszkodik, akkor az 
állomás koordinátáit minden földmérési munkánál ismételten meg kell 
határozni a hivatalos vonatkoztatási rendszerben, és csatolni kell a 
leadandó munkarészekhez. A külső permanens állomás 
meghatározása és az új alappontok meghatározására irányuló 
mérések között eltelt idő nem lehet több 7 napnál.

Ezeket melyik 
infrastruktúra 
szolgáltatja?

Ez vonatkozik az egyéb 
célú geodéziai 

tevékenységekre is…

És ezt melyik 
infrastruktúra biztosítja?

Ha igen, mi van 
mögötte?
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Vázlat

1. Bevezető

2. Főbb hibák és a pontosság 

3. GNSS-hálózatok

4. Transzformáció

5. Összegzés



2019.03.25. MMK-GGT Továbbképzési tananyag 2016-2017 60

Transzformáció -> OGPSH
• Országos GPS Hálózat, mérése 1995-1997 között. Kerethibák az OGPSH 

pontokban: 

Forrás:Virág G.: Az Egységes Országos 
Vízszintes Alaphálózat vizsgálata az 
OGPSH tükrében. Geodézia és 
Kartográfia, 1995/5., pp. 22-
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Transzformáció -> EHT 2007
• Lokális hasonlósági transzformáció a közeli OGPSH pontokra, megoldás pl. az 

ingyenes EHT szoftverrel. Ennek több változata is volt:
• EHT 2007: 2007. október 24-én változott az OGPSH pontok ETRS89 

rendszerű koordinátái a nemzetközi hálózatokhoz való illeszkedés érdekében

Forrás: Borza T., Kenyeres A.,Virág G.: Műholdas geodéziai 
vonatkoztatási rendszerünk (ETRS89) felújítása. Geodézia 
és Kartográfia, 2007/10-11., pp. 40-48 
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Transzformáció -> EOMA-Bendeffy
• Országos GPS Hálózat 1152 pontból 331 pontnak van szintezett magassága, ebből 

108 pontnak EOMA magassága

Forrás: Horváth Tamás, Tisztázatlan kérdések az RTK 
technológiával végzett magasságmérés területén, 
http://www.sgo.fomi.hu/files/magassagi_problemak.pdf

Ez a magasságok 
transzformációjának 

egyik problémája
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Transzformáció –> EHT 4.1
• EHT v4.1 (2009): geoidmodell: sík helyett polinom illesztés

________________________________________________________________

EEHHTT   EUREF EOV HIVATALOS HELYI TÉRBELI TRANSZFORMÁCIÓ   FOMI

OGPSH 2007  ------>   EOV

Az átszámítandó pont száma és koordinátái az OGPSH rendszerben

Pont            FI                 LA                he

1              47.44126400        18.91511300       200.000

Pont                X                 Y                 Z

1              4088437.487       1400989.959       4675230.810

A transzformáció ellentmondásai a közös pontokban (EOV rendszer)

Pont                dy                dx                dH

65-3056             -0.050            -0.036            -0.052

65-3200              0.021            -0.007            -0.034

65-3310              0.012            -0.027            -0.014

55-1205             -0.030             0.039             0.003

65-40112             0.035             0.002             0.024

65-4015              0.021             0.023             0.031

65-1326             -0.009            -0.022             0.004

65-3123              0.000             0.030             0.038

________________________________________________________________

Középhiba:           0.037             0.038             0.041

Az átszámított új pont száma és koordinátái az EOV rendszerben:

Pont                y                 x                 H

1               640018.754        233041.328           156.227

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Földmérési és Távérzékelési Intézet

EEHHTT 4.1 ETRS89 EOV HIVATALOS HELYI TÉRBELI TRANSZFORMÁCIÓ

OGPSH 2007 (ETRS89) ------> EOV

Az átszámítandó pont száma és koordinátái az OGPSH 2007 rendszerben:

Pont            FI                 LA                      he

1            47.4412640000        18.9151130000            200.0000

Pont            X                   Y                       Z

1            4088437.4870        1400989.9585            4675230.8097

A transzformació ellentmondásai a közös pontokban (EOV rendszer)

Pont             dy                  dx                    dH

65-3056         -0.050              -0.037                -0.001

65-3200          0.021              -0.008                 0.003

65-3310          0.012              -0.028                 0.005

55-1205         -0.030               0.039                 0.001

65-40112         0.034               0.002                 0.000

65-4015          0.021               0.022                -0.003

65-1326         -0.009              -0.021                 0.001

65-3123          0.000               0.030                -0.005

_______________________________________________________________________

Középhiba:       0.037               0.038                 0.004

Az átszámított új pont száma és koordinátái EOV rendszerben:

Pont             y                    x                      H

1            640018.754           233041.329                156.195

_______________________________________________________________________

Ez a másik.
Fizikai geodéziai 

módszerekre is szükség van.
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Transzformáció –> EHT 2014
• EHT2014: lokális hasonlósági transzformáció helyett javító rácsháló, illetve a 

geoidmodell finomítása az EOMA pontjaihoz történő illeszkedés érdekében

Elérhető a weben: 
http://eht.gnssnet.hu/

Források: Fábián A, Kenyeres A, Virág G: Az 
EHT és VITEL új fejlesztései. GISOpen 
2015. Székesfehérvár
Kenyeres A: A GNSS szerepe a 
magasságmeghatározásban, GPS 25 
konferencia, 
http://gpsmet.agt.bme.hu/gps25/slides/3_4_K
enyeres.pdf
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Transzformáció –> VITEL 2014
• VITEL2014: EHT2014-gyel párhuzamosan a geoidmodell finomítása az 

EOMA pontjaihoz történő illeszkedés érdekében. A transzformációt vízszintes 
értelemben nem érinti. 

Magassági értelemben 
akár 20 cm-t meghaladó 

eltérés is!

Te már frissítettél?

Ettől kezdve elvileg az 
EOMA pontjaihoz 

illeszkedik a GPS-szel 
végzett magasságmérés.

Csakhogy az EOMA 
meghatározás mikor 

történt?
Azóta bekövetkezett 
felszínmozgások?

Forrás: 
http://eht.gnssnet.hu/index.php/site/map
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Transzformáció –> EOMA dátum
• EOMA újramérés: 3 poligon, a K pontokban tapasztalt eltérések 30 év alatt, a 

legnagyobb értékek abszolút értelemben 15 cm körüliek.
Források: 
Busics Gy: A hálózatos RTK pontmeghatározások néhány 
kérdése. http://fmmk.hu/geodezia/index.php/tovabbkepzes/
Kenyeres A: A GNSS szerepe a 
magasságmeghatározásban, GPS 25 konferencia, 
http://gpsmet.agt.bme.hu/gps25/slides/3_4_Kenyeres.pdf
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Legújabb geoidmodell
• Legújabb geoidmodell és az EHT2014/VITEL2014 transzformáció 

geoidmodellje közötti eltérés
Forrás: 
Földváry Lóránt, Tóth Gyula: Új magyarországi 
geoid, GIS Open 2016.
http://www.gisopen.hu/2016/eloadasok/p12.pdf

Igen komoly eltérések:

Most akkor a geoid fizikai 
fogalom, vagy egy 

transzformációs eljárás az 
EOMA-hoz való illeszkedés 

céljára
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Vázlat

1. Bevezető

2. Főbb hibák és a pontosság 

3. GNSS-hálózatok

4. Transzformáció

5. Összegzés
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Házi feladat 1.
1. VITEL2009 és VITEL2014 közötti eltérés vizsgálata, ahol rendszeresen dolgozol:

•Keress egy régi munkát, amit még biztosan a VITEL2009 verzióval transzformáltál, 
•Ebben megtalálod a vizsgálni kívánt pont ETRS89 koordinátáit, és a transzformáció 
eredményéül kapott EOV vetületi koordinátákat, valamint Balti (EOMA) magasságát. 
Pl:

•Ugyanezt a pontot számold át EHT2014 átszámítással (http://eht.gnssnet.hu/). Ezt 
pontosan ugyanazt adja eredményül, mint a vevődbe épített VITEL2014.
•Hasonlítsd össze a kétféle transzformáció eredményét. Ha mindent jól csináltál, 
akkor vízszintes értelemben nincs különbség, magassági értelemben akár 20+ cm is 
lehet.
•Ezzel jó tisztában lenni, ha pl. egy régi munkát folytatsz.

|------------------------------------- Észlelések a bázisról --------------------------------|

|                                                                                            |

| Pontszám  |Dátum/Idő (GPS)-tól| Ant.Típus |    Szélesség     |    EOVY    | GPS |  VDOP   |

|    Kód    |Dátum/Idő (GPS)-ig | Ant.Mag[m] |    Hosszúság     |    EOVX    | Glo |  HDOP   |

|           |      Megoldás     | Műsz.GySz. |   Ell.magasság |    EOVH    |Epoch|  PDOP   |

|-----------+-------------------+------------+------------------+------------+-----+---------|

|511        |2013.05.07 07:09:08|  HiPer Pro | 047°29'31.20834" | 656882.628 |  7  |  1.234  |
|           |2013.05.07 07:12:07|    1.540   | 019°08'19.63738" | 238677.534 |  8  |  0.953  |
|           |     RTK - FIX     | 8QEGY8VV9C0|      170.867     |   127.426  | 180 |  1.559  |

|-----------+-------------------+------------+------------------+------------+-----+---------|

http://eht.gnssnet.hu/
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Házi feladat 2.

2. A transzformációs eljárás ellenőrzése a vevődben:

•Nézd meg a vevődben, hogy milyen VITEL 
verziót használsz? Pl:
Ha még a 2009-es geoidmodellt használod, 
akkor frissíts!
Egyáltalán van geoid modell a vevődben?

•Egyébként megvan-e a VITEL licensz számod? Megvetted? Kifizetted? 
(A földhivatalok elvileg kérik a munkák vizsgálatakor…)
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Házi feladat 3.

3. Pontosságvizsgálat: ugyanazt a pontot többször, eltérő időben,eltérő körülmények 
(ionoszféra, műholdgeometria… stb.) között megmérni, a kapott eredményeket 
egymással összehasonlítani, elemezni.

4. Helyes antenna típust használsz? Fáziscentrum külpontosság modell van hozzá? 
Mindkét frekvencián? Tudod frissíteni?

5. Ha az állami infrastruktúrát használod: különböző hálózati RTK koncepciók 
beállításával, esetleg egybázisos megoldással megismételni az előző tesztet. 

6. Ha nem állami infrastruktúrát használod, akkor ellenőrizni kellene az állami 
infrastruktúrával végzett meghatározással való összhangot!

7. Nagyobb munkáknál a közeli állami magassági alappontok adatait beszerzni, rájuk 
ellenőrző méréseket végezni. Jó lenne, ha ez bevett gyakorlat lenne.

8. Előadásban bemutatott források, többnyire interneten megtalálható anyagokat 
olvasni, értelmezni.


