
Mesterséges holdak Doppler-görbéinek 
geodéziai alkalmazása
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Mesterséges holdak Doppler görbéi geodéziai célú felhasználhatóságának 
vizsgálatára modellszámításokat végeztünk. Kiszámítottuk egy fiktív mester
séges holdnak egy ugyancsak fiktív állomásra vonatkozó Doppler görbéit. Az 
állomás koordinátái geocentrikus egyenlítői polárkoordináták (cp, X, r). A mű
hold pályaelemeit ismertnek tételeztük fel, és közelítő állomáskoordinátákból 
kiindulva határoztuk meg pontosabban a koordinátákat. Kiértékelési módszer
ként a legkisebb négyzetek elvével kombinált differenciális korrekciók mód
szerét használtuk. Általában 4 — 5 iterációs lépés után megkaptuk a legjobb 
kiegyenlítést. Amennyiben hibátlan Doppler-csúszás értékekből indultunk ki, 
néhány cm eltéréssel kaptuk vissza az állomáskoordinátákat. Mérési pontos
sági követelmények becslése céljából a számítással nyert Doppler-csúszás 
értékekhez véletlen hibát adtunk. 150 MHz adófrekvencia esetén ez a véletlen 
hiba maximálisan 0,01 Hz volt. így a kapott koordináták 10 — 20 m-rel tértek 
el a valódi értékektől. A fent említett eredmények alapján megállapíthatjuk, 
hogy 10 — 20 m-es pontossághoz körülbelül l # _10-es relatív frekvenciamérési 
pontosság szükséges.

Кривые, получаемые искусственными спутниками Земли, позволяют определить 
координаты приемных станций. В настоящей работе излагается способ, в основе которого 
лежит метод дифференциальных поправок.

По модельным вычислениям выяснено, что определение координат станции с точ
ностью в несколько десятков м тредует точности измерения частоты не менее 7 -1 0 -11.

Предлагаемый метод может удобно применяться и для целей навигации.
Aufgrund der Kurven künstlicher Erdsatelliten besteht die Möglichkeit, die Koordinaten der 

Empfangsstation zu bestimmen. Im  Vortrag wird eine Methode besprochen, die auf den differenzialen 
Korrektionen beruht.

Aus Modellversuchen ergibt sich, dass zur Berechnung der Stationskoordinaten mit einer 
Genauigkeit von einigemal 10 m eine Frequenzmessung mit einer relativen Genauigkeit von minimum 
1 • 10 - 1 °  notwendig ist.

Die Methode ist auch für N avigationszwecke gut geeignet.
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Mély megrendüléssel tudatjuk tagságunkkal, hogy

FEHÉR FERENC 
nyugalmazott főmérnök

1968. december 24-én, 79 éves korában elhunyt.
Az elhúnytban a Magyar Geofizikusok Egyesülete egyik alapító tagját, a 
Magyar Műszeripar a geofizikai műszergyártás egyik kiváló és köztiszte
letnek örvendő szakemberének elvesztését gyászolja.
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mind a Magyar Műszeripar, mind pedig barátai és munkatársai számára. 
Emlékét kegyelettel őrizzük.
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Tóth Géza

DR. ALBERT ANNA
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Eltávozott körünkből dr. Albert Anna matematika-fizika szakos tanár, 
geofizikus, Egyesületünk alapító és választmányi tagja.
Albert Anna 1914-től 1950-ig kiváló eredménnyel működött pedagógiai 
pályán. 1951-ben került az Éötvös Loránd Geofizikai Intézet obszerva
tóriumi csoportjához és ott tíz éven át felmérhetetlen segítséget nyújtott 
a tudományág jellegének kialakításában. Publikált és kéziratban maradt 
műveit ma is forrásmunkának használjuk.
Gyászoljuk valamennyien, akik ismertük, tiszteltük, becsültük és sze
rettük. Emléke velünk marad és továbbra is éltető eleme lesz munkássá
gunknak.
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