
EMLID Reach RS egyfrekvenciás GNSS vevő tesztelése 

Csóri Miklós jóvoltából egy hétig próbálhattam, hogy mit lehet kihozni a „legolcsóbb GNSS RTK vevő” 

címre biztosan esélyes EMLID Reach RS vevőből. A készülékről azt kell tudni, hogy egy egyfrekvenciás, 

GPS, Glonass, Galileo és Beidou jelvételre képes uBlox vevő felelős benne a műholdjelek vételéért, a 

beépített processzor pedig LINUX alapon a nyílt forráskódú RTKLIB algoritmusokkal végzi a pozíció 

számítást. Az RTK korrekciót a beépített rádióján keresztül, vagy külső eszközről Bluetoothon, esetleg 

WiFi kapcsolaton juttathatjuk a vevőbe. A gyártó egyébként nem kifejezetten RTK mérésre szánja az 

eszközt, elsősorban bázisként, utófeldolgozásos meghatározáshoz ajánlja. Ennek ellenére ezen 

képességeit nem vizsgáltam az eszköznek, csak az RTK üzemmódban nyújtott teljesítményére voltam 

kíváncsi. 

A fejlesztő cég (EMLID) szentpétervári illetőségű, a vevő összeszerelése Kínában történik. ÁFA nélküli 

ára talán még szállítási költséggel együtt is 270 000 Ft alatt marad. Ez az ár csak magát a vevőt 

tartalmazza, sem árboc sem kontroller hardver, sem kontroller szoftver nem jár hozzá. A Carlsonnnak 

hála azonban földmérési munkához használhatjuk hozzá a SurvCE szoftvert, amelyet rengetek féle 

Windows Mobile kézi számítógépre telepíthetünk. Én a tesztmérésekhez Handheld Nautiz X8 kézi 

számítógépre telepítettem a SurvCE 5.08 szoftvert. Ez nem épp a legolcsóbb WM kontroller, de a 

szuper olcsó Satlab SL55-tel zavaróan lassú volt a működés. Az SL55 és Nautiz X8 között kb. 3-szoros 

sebesség különbség van, de ennek ellenére az SL55 sebessége más vevők mellett nem éri el a zavaró 

szintet (valószínűleg a Reach RS és az SL55 Bluetooth kapcsolata nem tökéletes, ez okozhatta a 

szokatlan lassulást). 

A használatba vételhez először egy Androidon, iOS-es és Windows 10-en is elérhető ReachView nevű 

alkalmazással megfelelően fel kellett konfigurálni a vevőt. Ez nem volt túl egyszerű, de aki tud 

angolul, az sok videót és leírást talál az interneten ahhoz, hogy ezen a lépésen sikerrel túljusson. 

Több különböző napon végeztem tesztméréseket, de mindig ugyanazon a helyszínen (családi ház 

udvarán, a déli oldalon magas tuják és fenyők árnyékában, de nem közvetlen közelükben). A legtöbb 

esetben napos volt az idő, csak az egyik mérésnél voltak mindenfelé sötét felhők. A mérések 

időpontjának a meghatározásához igénybe vettem egy online tervezőprogramot. Többször végeztem 

mérést akkor, amikor épp a legkevesebb műhold, és akkor is amikor a legtöbb műhold volt a horizont 

felett. Korrekciót kétféle forrásból, de mindkét esetben NTRIP bázisról juttattam a Reach RS roverre. 

Az egyik forrás a GNSSnet.hu hálózat volt, a másik az udvaron álló Hi-Target V100 vevő.  

Első alkalommal maximális műholdszám (17) mellett hálózati korrekcióval (1033_VRS mountpointról) 

döbbenetes eredménnyel szembesültem. A vevő ugyan csak kb. 5 percig tartó inicializálást követően 

adott fix pozíciót (nem ez volt döbbenetes, erre számítottam), azonban az udvaron különféle 

fedettségű helyekre állandósított tesztpontjaim szinte mindegyikén (a 10 m magas és terjedelmes 

tujától 0.5 méterre is) fix maradt a pozíció, és az ismert koordinátákhoz képest mindössze 2-4 cm 

nagyságrendű horizontális eltéréseket kaptam. Meglepett, hogy a magassági eltérés minden ponton 

azonos előjelű és azonos nagyságú (többnyire ez is 2-4 cm) volt. 

Második alkalommal minimális műholdszám mellet (12), de borult égbolt alatt történt a mérés. Közel 

10 percig tartó inicializálás is kevés volt ahhoz, hogy fix megoldást kapjak. Kicsit később 10, még 

később 12 műhold mellett azonban fix lett a pozíció, a középhibák is 2 cm alatt voltak, azonban a 

pozícióban 1 méternél is nagyobb volt a hiba. Ekkor még nem volt egyértelmű, hogy az időjárás, vagy 

a műholdak száma okozza az eredménytelenséget.  

Harmadik alkalommal jó időben mértem minimális műholdszám mellett, de ezúttal saját bázist 
használtam, ami a rovertől kb. 30 méterre állt. Sajnos a 12 db műhold ez esetben is kevés volt. Ha fix 
is lett a pozíció rövidebb időre, akkor is 30-40 cm hiba volt a koordinátában, miközben a középhiba 
értéke megtévesztő módon 2 cm alatt maradt. Ugyanez történt, akkor is amikor a 1033-VRS mount 
pointról vett hálózati korrekcióval próbálkoztam. Kb. 15-20 perccel a felcsatlakozás után már 



folyamatosan fix volt a pozíció, 1-2 cm középhibával, de 40-50 cm pozíció hibával. Úgy vettem észre, 
hogy mindig érdemes figyelni a PDOP értékét. Ha ez nagyobb 2.5-nél, akkor számíthatunk arra, hogy 
több mint 7-8 perc után lesz csak fix a pozíció, és arra is, hogy ekkor a jó középhiba ellenére is 30-50 
cm vízszintes hibával kapunk pozíciót.  

Maximális és közepes mennyiségű (értsd 14 vagy annál több műhold) esetén az egyetlen probléma a 
vevővel csak az volt, hogy többnyire 5 percig tartott az inicializálás. A sok inicializálási kisérlet közül 
mindössze kétszer fordult elő, hogy 3 percnél kevesebb idő kellet a fix pozíció eléréséhez. 
Függetlenül attól, hogy néhányszor 10 méterre álló saját bázissal, vagy 4.3 km-re lévő virtuális 
bázissal dolgozott a vevő, a fix minőségű pozíció mindig 2 cm-nél kisebb vízszintes és magassági hibát 
biztosított nyílt helyen, és a fák közelében is legfeljebb 15 cm-ig romlott. Azt is meg kell jegyeznem, 
hogy a lebegő minőségű megoldás 2 percig tartó inicializálás után már 1 méternél (gyakran 0.5 m-nél) 
pontosabb pozíciót biztosított. 

Többször is tapasztaltam azt, hogy a vevőt megzavarja, ha észlelés közben mount pointot váltok. 
Ekkor az új mount pointra csatlakozást követő 1-2 percben nagyon eldobta a pozíciót, akár több 10 
méterre is, és ilyenkor hibás inicializálás is előfordult majdnem minden esetben.  

A FÖMI egybázisos (1033_RTK) mount pointjaival is próbálkoztam (a bázishossz ekkor 22 km volt!). 
Kevés műhold mellett 10 perc alatt sem lett fix, de ez nem csoda, hiszen VRS mount pointtal 
(bázishossz 4 km) sem volt.  A 1033_RTK mount pointtal 22 km-es bázishosszon 17 műholddal sem 
lett fix a pozíció. Ez is természetes, hiszen még a legfejlettebb technológiával működő egyfrekvenciás 
vevőtől sem várunk el fix pozíciót 10 km-nél hosszabb vektoron.  

Összefoglalva a fentieket, mi kell tehát ahhoz, hogy a Reach RS vevővel 2-3 cm pontosságú pozícióhoz 
jussunk valós időben? 

 Minimum 13 db, a bázissal közös műhold 

 3-8 perc inicializálási idő 

 2.5 alatti PDOP 

 10 km-nél közelebbi bázis (vagy VRS mount point) 

 azonos időjárási körülmények (lehetőleg eső mentes) a rover és a bázis(ok) helyszínén 

Felmerülhet a kérdés ezután, hogy érdemes-e Reach RS vevőt vásárolni geodéziai mérések 

végrehajtásához. A fentiek alapján mindenki eldöntheti, hogy teljesítménye alapján van-e értelme. 

Nézzük meg ezt a kérdést az ár oldaláról is! Ha a vevőt nettó 250 000 Ft-ra árazzuk be, SL55 

kontrollerrel és SurvCE szoftverrel látjuk el, akkor még minimum 600 000 Ft-ot kell hozzáadnunk a 

vevő árához (VITEL licenszdíjjal együtt). Kb. 200 000 Ft-tal olcsóbban jöhetünk ki, ha nem SurvCE-t 

használunk, hanem pl. DigiTerra Explorert (nem próbáltam ki, csak feltételezem, hogy működne ez a 

párosítás is). Ez esetben nem VITEL a transzformáció, tehát a Földhivatal esetleg nem fogadja el a 

mérést.  

Ha a földmérői felhasználásból indulunk ki, akkor sajnos ragaszkodnunk kell a SurvCE-hez. Lesz tehát 

egy hálózati RTK roverünk kb nettó 850 000 Ft-ért, a fentebb felsorolt korlátokkal, és egy zavaróan 

lassú kontrollerrel. Ennyi pénzért kis kutatás után a felsorolt hátrányoktól mentes használt RTK rovert 

is vehetünk (persze garancia nélkül), vagy mélyebbre nyúlunk a zsebünkbe, és nettó 1.0 mFt 

közelében már találunk a fenti korlátoktól nagyrészt mentes kétfrekvenciás GPS+Glonass képességű 

RTK rovert.  

Segíthet a helyzeten, ha nem költünk kontrollerre, hanem az okostelefonunkra telepített ingyenes 

ReachView alkalmazással tároljuk el a bemért pontok koordinátáit WGS84 rendszerben, majd a végén 

az EHT transzformációval (http://eht.gnssnet.hu/) számítjuk ki az EOV koordinátákat. Ezt a megoldást 

sem próbáltam ki, de valószínűleg működik. 
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