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Absztrakt: A szerzők 2005-óta foglalkoznak közepes és nagyméretű járműflották flottamenedzsment 

rendszereire vonatkozó fejlesztésekkel és szakértői tanácsadással. Jelen publikáció célja rávilágítani azokra 

a specifikumokra, amelyek a nagyvárosi környezetben használatos rendszerek esetén felmerülnek, különös 

tekintettel a pozíció-meghatározás kérdéseire. Ezek a tapasztalatok elsősorban a kommunális szolgáltatók 

illetve, a városi közösségi közlekedési cégek által igényelt rendszerek esetén kamatoztathatók. 



1 BEVEZETÉS 

Az utóbbi években a flottamenedzsment rendszerek egyre 

komolyabb létjogosultságot nyertek a közúti áruszállítás terü-

letén. Az on-line járműkövető rendszerek terjedését nagyban 

segítette a kommunikációs költségek folyamatos csökkenése, 

valamint az adatátviteli sebesség növekedése. Ezeknek a 

rendszereknek az alkalmazása nagyon sok olyan előnnyel jár, 

amelyek megteremtik a létjogosultságát a közúti árufuvarozás 

területén. Ezek az előnyök a következők: 

- nagyobb a szállítási biztonság,  

- dinamikus fuvarszervezés elősegítése, 

- a járművek műszaki állapotának követése, 

- könnyebb dokumentáció, 

- a teljesítmény alapú bérezés elősegítése, 

- a közlekedésbiztonság javítása, 

- a szállításbiztonság javítása, 

- fokozottabb környezetvédelem. 

Cikkünkben a nagyvárosi környezetben használatos flottame-

nedzsment rendszerekkel foglalkozunk. Ezeket a rendszere-

ket alapvetően kommunális szolgáltatók, illetve városi közös-

ségi közlekedési cégek használhatják. Az itt támasztott igé-

nyek, valamint a működési környezet nagyban eltér a közúti 

áruszállítás területén tapasztaltaktól. 

2 FLOTTAMENEDZSMENT RENDSZEREK 

Az on-line flottamenedzsment rendszerek általános felépíté-

sét az 1. ábra: szemlélteti. A rendszer három fő eleme: 

- a fedélzeti egység, 

- a központi szerver, 

- a felhasználói számítógépek. 

 

1. ábra: Az on-line járműkövető rendszerek általános felépí-

tése 

A rendszer működése a következő. A járművön lévő fedélzeti 

egységek mérik a jármű működési paramétereit (kapcsolók, 

relék állapota, energiafelhasználás, motorparaméterek stb.), 

és pozícióját (GPS alapú helymeghatározás segítségével), 

valamint tárolják a járművezető által megadott adatokat ( a 

szállított áru adatai, az aktuálisan végzett tevékenység meg-

nevezése stb.). Ezeket az értékeket előre definiált események 

bekövetkeztekor (vészjelzés, túlsúly, raktérajtó nyitása stb.), 

illetve előre definiált időközönként elküldik egy központi 

szervernek. 

A fedélzeti egységek mobilhálózaton keresztül kommunikál-

nak a központi szerverrel. A beérkezett adatok ellenőrzésre 

kerülnek, és egy adatbázisban tárolódnak. Amennyiben szük-

séges, a központi szerver riasztást küldhet egy adott e-mail 

címre vagy akár mobiltelefonra is. Ebben a struktúrában 

megoldható a szerverről a jármű felé történő kommunikáció 

is. Ennek segítségével a beérkezett adatcsomagokat vissza 

lehet igazolni, szöveges üzenet küldhető a vezető számára, 

illetve beállíthatóak a fedélzeti egység működési paraméterei. 



Folyamatosan (on-line) követhetőek és figyelhetőek a jármű-

vek, valamint a központban tárolt adatok utólagos (off-line) 

kiértékelésével az üzemeltetés paramétereit (szállítási telje-

sítmények, fogyasztási adatok, járművezetők tevékenységei, 

munkaideje stb.) követhetjük nyomon. 

3 PROBLÉMÁK NAGYVÁROSI KÖRNYEZETBEN 

Nagyvárosi környezetben használt flottamenedzsment rend-

szerek esetén egyik nagy probléma a pozíció pontos meghatá-

rozása. Manapság már gazdaságosan lehet nagy érzékenységű 

GPS vevőket beszerezni, azonban a speciális üzemi körülmé-

nyek miatt több problémával is szembesülünk. Ilyen körül-

mény a járművek alacsony sebessége, gyakori megállása és 

irányváltása, amely különösen a kommunális szolgáltatók 

esetében áll fenn. Ilyen rendszereknél nem ideális konstans 

GPS mintavételezést használni, legyen az akár idő, akár tá-

volság alapú. Hiszen a túl sűrű mintavételezés növeli az adat-

átviteli költségeket, de ami még nagyobb gond, hogy nagy-

méretű flotta esetén rövid idő alatt hatalmas adatbázisok ge-

nerálódnak, melyeknek sokkal nehezebb a feldolgozása. 

Ezért érdemes a mintavételezést 

A másik probléma a magas épületek okozta visszaverődések 

által megnövekedő pozíció hiba. Ezzel kapcsolatban fontos-

nak tartottuk megvizsgálni az antenna elhelyezésének hatását 

a pontosságra. Az már előre biztosra vehető volt, hogy a jobb 

rálátás az égboltra pontosítja koordináták mérését, azonban a 

mértékét mindenképpen szükséges volt kimérni. Ugyanis a 

flottamenedzsment rendszerek telepítésénél az antenna beépí-

tésének helye hatással van a telepítés bonyolultságára, és így 

növelheti a költségeket. 

4 MÉRÉSEK NAGYVÁROSI KÖRNYEZETBEN 

4.1 A mérőrendszer 

Az mérések során kétféle mérőrendszert alkalmaztunk. Az 

első rendszernél személyautóval történt a mérés. A GPS vevő 

adatait egy notebook, és az erre a célra fejlesztett szoftver 

fogadta és rögzítette fájlba. 

A második rendszernél tehergépjárműveken folyt a mérés, 

ahol egy intelligens GSM modem alapú eszköz rögzítette a 

GPS adatokat, és mobilinternet kapcsolat segítségével továb-

bított azokat egy központi adatbázisba. 

Az első rendszernél másodperc alapú mintavételezéssel ke-

rültek rögzítésre az adatok, míg a másodiknál a későbbiekben 

leírt mintavételezési algoritmusnak megfelelő sűrűséggel. A 

GPS vevők minden esetben integrált antennával ellátott 

(„mouse GPS”), SiRFStar III chipsetet tartalmazó készülékek 

voltak. 

A kiértékelések és a térképi megjelenítések saját fejlesztésű, 

Google Maps alapú szoftverekkel történtek. 

4.2 GPS mintavételezési algoritmus 

Amint az a fentiekben leírásra került, az egyik probléma a 

megfelelő mintavételezés megválasztása. Fontos a precíz 

térképi megjelenítés, azonban az átvitt adatmennyiséget is 

minimalizálni kell. Városi környezetben nem működnek jól a 

konstans mintavételt használó rendszerek, mivel a sebességek 

és a kanyarívek tág határok között változhatnak. Az algorit-

musnál még figyelembe kellett venni azt a szempontot is, 

hogy egy egyszerűbb kialakítású adatgyűjtő eszközben is 

könnyen implementálható legyen. 

Erre dogoztunk ki egy olyan algoritmust, amely figyelembe 

veszi a jármű haladási sebességét, valamint a irány változásá-

nak sebességét is. Az alábbi táblázatban egy példa látható, 

amely városi környezetben már megfelelő eredményt ad, és 

az implementálása is egyszerű. 

1. táblázat: A GPS mintavételezési algoritmus 

keresőtáblázata 

              Sebesség 

Irányváltozás 

<3 

(km/h) 

3<x<15 

(km/h) 

<15 

(km/h) 

<5 (fok/sec) 25 s 10 s 10 s 

5<x<10 (fok/sec) 25 s 10 s 3 s 

>10 (fok/sec) 25 s 1 s 3 s 

A táblázat adott haladási és irányváltozási sebességtartomá-

nyokhoz tartalmaz mintavételezés időket. Az adatgyűjtő esz-

köz másodpercenként fogadja a GPS vevő üzeneteit, majd 

ezekből kiemeli a sebesség és irány értékeket. Folyamatosan 

számolja az irányváltozás sebességét, és a fenti táblázat alap-

ján aktualizál egy n mintavételezési értéket. Az adatküldés 

során mindig csak az n. GPS adatcsomagot küldi tovább a 

központba. 

 

2. ábra: A mintavételezési algoritmus teszteredménye 

Az 2. ábra:án egy térképrészlet látható, amelyen pirossal a 

másodperc alapú mintavétel alapján került felrajzolásra az 

útvonal, míg kékkel a fenti algoritmus alapján. A fenti algo-

ritmus városi környezetben kb. 1/9-edére csökkenti az elkül-

dendő adatmennyiséget, míg a térképi megjelenítés gyakorla-

tilag változatlan marad. 



4.3 Mérés az antenna elhelyezésére 

A következő mérésben azt hasonlítottuk össze, hogy milyen 

mértékű hatással van az antenna elhelyezése a műholdak lát-

hatóságára a mai nagy érzékenységű GPS vevők esetében. A 

mérést személyautóval végeztük, belvárosi környezetben. Az 

egyik GPS vevő az első szélvédő előtt, a műszerfalon került 

elhelyezésre, míg a másik a tető közepén. A mérési eredmé-

nyek a 3. ábra:án láthatók. 
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3. ábra: Az antenna elhelyezési teszt eredménye 

A diagram alapján a különbség jelentősnek mondható, amit 

az alábbi térképrészlet (4. ábra:) is alátámaszt. 

 

4. ábra: Az antenna elhelyezési teszt térképrészlete 

Mivel a mérés során nem rendelkeztünk saját vektortérkép-

pel, így az úttól való eltérés értékét nem tudtuk meghatározni. 

Azonban szubjektív szemrevételezéssel is azonnal látható, 

hogy a kékkel jelölt tetőn lévő vevő adatai jóval kevesebb 

kilengést tartalmaznak. 

4.4 Külváros vs. belváros 

Ebben a mérésben a külvárosi és a belvárosi környezetet ha-

sonlítottuk össze a GPS vevők működésének szempontjából. 

A mérések tehergépjárművekkel kerültek elvégzésre, Buda-

pest egy külvárosi, és egy belvárosi kerületében. A két mérés 

egyazon időszakban készült, így a légköri viszonyok által 

okozott hibák mindkét vevőnél azonosak lehettek. A koordi-

nátapontok a fent leírt GPS mintavételezéssel lettek rögzítve, 

egy GSM modem és mobilinternet segítségével. A GPS ve-

vők ugyanolyan típusúak voltak, mint az előző tesztekben. 

Amint diagramon egyértelműen látszik, szignifikáns különb-

ség van a két városrész teszteredményei között. Azonban 

elmondható, hogy mai GPS vevők már belvárosi környezet-

ben, magas házak között is jól működnek, hiszen az idő leg-

nagyobb részében 7-8 műhold jelét használták a pozíció 

meghatározására. 

Érdemes megnézni azonban a bejárt útvonalakat térképen is, 

hogy láthatóvá váljanak a pozícióhibák is. 
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5. ábra: A külváros-belváros teszt eredménye 

 

6. ábra: Belvárosi térképrészlet 

 

7. ábra: Külvárosi térképrészlet 



A két térképrészletet megtekintve jelentős különbségek fe-

dezhetők fel. Magas épületek között jelentős romlik a pozíció 

pontossága, amit a műholdak számának ilyen mértékű csök-

kenése még nem indokolna. Az ok a magas épületek között a 

műholdak jeleinek visszaverődése. Ez nagyon jelentős hatás-

sal van a pontosságra, mivel a megnöveli a jel beérkezési 

idejét, ami a műholdaktól való távolság számításának alapja. 

Megfigyelhető, hogy a pozíciók keresztirányú hibája jelentős, 

hiszen a takarásban lévő műholdak jelei sorozatos visszave-

rődések után érkeznek meg a vevőhöz. Hosszirányban szabad 

a rálátás az égboltra, így ott a reflexiós hiba nincs jelen. A 

mai GPS vevők szoftverei már megpróbálják kiküszöbölni a 

reflexiók hatásait, azonban ez nem működik tökéletesen. Mű-

holdképek alapján is megvizsgáltuk az útvonalakat, és azt 

tapasztaltuk, hogy ahol közel azonos magasságú házak van-

nak az utca mindkét oldalán, ott a hiba kis mértékű. A prob-

léma akkor jelentkezik, amikor az egyik oldalon hirtelen ki-

sebb épületekkel találkozunk. Ekkor a jel elcsúszik a szaba-

dabb égbolt irányába. Ezt a jelenséget jelenleg nem tudják 

teljes mértékben kiküszöbölni a vevőkészülékek. 

4.5 Megoldási javaslatok 

A GPS mintavételezés problémára bemutattunk egy egysze-

rűen implementálható és hatékony algoritmust, amely kisebb 

módosításokkal még tovább fejleszthető, és így univerzálisan 

használható, mind városi, mind városon kívüli mérésekhez. 

Az antenna elhelyezéssel kapcsolatban egyértelmű a tetőn 

történő elhelyezés előnye nagyvárosi környezetben. A mérés 

személyautóval zajlott, és már ebben az esetben is szignifi-

káns különbséget tapasztaltunk. A meredek szélvédőjű teher-

gépjárművek és buszok esetében ez még jelentősebb lehet. 

Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy a jellemzően nem 

nagyvárosban dolgozó közúti árufuvarozó járművek esetén, 

teljesen megfelelő a szélvédő előtt, a műszerfal alá szerelt 

antenna. 

Amint fent leírtuk az egyik legnagyobb probléma az épületek 

közötti reflexió. 

 

8. ábra: Műhold jelének visszaverődése 

A 8. ábra: bemutat egy estet, ahol a műhold jele 3-szor verő-

dik vissza mielőtt eléri a vevőt. A jel késleltetése egy t érték-

kel növekszik, az összes visszaverődés eredőjének köszönhe-

tően. Mivel a GPS vevő „nem ismeri” a környezetét, ezért 

ebben az esetben az általa számolt pozíció az épület túloldal-

ára fog esni. 

Az bonyolultabb megoldási lehetőség, ha a vevő rendelkezik 

a város 3D modelljével, hiszen ebben az esetben tudni lehet, 

hogy hol kell visszaverődésre számítani. Ehhez szükség van a 

műholdak adataira is, azonban ezek az NMEA 0183 proto-

kollban található GSV üzenetben rendelkezésre állnak, ame-

lyet minden GPS vevő támogat. Ez az üzenet minden látható 

műholdra tartalmazza a horizontális csillagászati koordináta-

rendszerben értelmezett magasság és azimut értékeket, vala-

mint a jel-zaj viszonyokat (SNR: Signal to Noise Ratio). Ez-

zel a megoldással például kihagyhatók a számításból azok az 

alacsony jel-zaj viszonyú műholdak, amelyek éppen árnyé-

kolva vannak egy épület által. Ehhez azonban speciális GPS 

vevők szükségesek, valamint nagyobb számítási kapacitás, 

ezért flottamenedzsment rendszerekben nem gazdaságos a 

használatuk. Azonban navigációs eszközökben használható 

lehetne a megoldás, mivel manapság több navigációs szoftver 

is tartalmazza a városok 3D modelljét. 

A másik egyszerűbb megoldás az útra illesztés,a melyet a 

navigációs szoftverek is alkalmaznak. A 4.4 fejezetben látha-

tó térképrészleten is látszik, hogy az esetek legnagyobb ré-

szében egyértelműen meghatározható a mért pozícióhoz leg-

közelebbi utca. Egyedül a kereszteződéseknél lehetnek nem 

egyértelmű helyzetek, amint az a navigációs eszközök eseté-

ben is tapasztalható. Azonban flottamenedzsment rendszerek 

esetén az útra illesztés nem a mérés közben (valós időben) 

történik, hanem utólag, a térképes megjelenítés során. Így, a 

kereszteződés utáni koordináták figyelembe vételével, a ke-

reszteződésekben is egyértelművé tehető az útra illesztés. 

5 ÖSSZEFOGLALÁS 

A cikkben bemutattuk nagyvárosi flottamenedzsment rend-

szerek pozíció meghatározással kapcsolatos problémáit. Mé-

réseket végeztünk a GPS mintavételezéssel, a GPS vevő an-

tennájának elhelyezésével, valamint a nagyvárosi , szűk utcák 

okozta GPS hibákkal kapcsolatosan. Bemutattuk az eredmé-

nyeket és azok értékelését. Javaslatot tettünk egy változó 

mintavételezésű GPS adatrögzítő algoritmusra. Kiemeltük a 

GPS vevő antenna tetőn történő elhelyezésének fontosságát 

nagyvárosi flottamenedzsment rendszerek esetén. Végül 

megoldási lehetőségeket mutattunk be az épületek által oko-

zott reflexiók utólagos korrekciójára. 
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