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A szerzőről
Nagy Róbert 2003-ban végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen
villamosmérnökként, azóta elsősorban antennákkal illetve a rádióhullámok terjedésével foglalkozik hol tervező, hol kivitelező mérnökként. 2011-ben egy évet Angliában élt, ahol sokat tanult a hajózásról,
repülésről, csillagászatról és ezek távközléséről is. Munkája során
minden nap műszaki tartalommal megtöltött térképi adatbázisokkal
dolgozik. Könyvírással 2015-től foglalkozik, eddig két könyve jelent
meg, melyek főként ingyenesen letölthető és használható térképes
programokról és online alkalmazásokról szólnak:
 Google Earth a gyakorlatban (2016. augusztus)
 Amatőr csillagászat számítógépen és okostelefonon (2016. december)

Nagy Róbert
Átviteltechnikai hálózat tervező mérnök
2017 Szeptember, Budapest
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Előszó
A távközlés a teljes 20. században, az informatika a 20. század második felében jelentős fejlődésen ment keresztül. Az ezredfordulóhoz
közeledve a GPS (Globális Helymeghatározó Rendszer) bárki számára elérhetővé vált, manapság a legpontosabb és legszélesebb körben
használt helymeghatározási módszer. E két szakterület fejlődésével a
tájékozódás, navigáció és helymeghatározás is sokat fejlődött, ezzel a
mai kor emberének közbiztonsága sokat nőtt. Biztonságosabbá vált
mind a gyalogos, közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés, továbbá az
említett módszerek alkalmazása a bűnüldözést is nagyban segíti.
Könyvünk két fő részre oszlik, azonban ezt a fejezetek sorrendje
nem mindig követi. Egyrészt áttekintjük a távközlési és informatikai
tájékozódási módszereket, nagy hangsúlyt fektetve a GPS-re. Vizsgáljuk a térinformatikát, azaz a digitális térképészetet, a kapcsolódó
programokat (pl. Google Earth) és az online alkalmazásokat. Szót
ejtünk a földi mobil távközlésről, a műholdas távközlésről és a radarokról is. Másrészt áttekintjük azon tájékozódási módszereket, melyek nem használnak távközlési és/vagy informatikai eszközt. Felmerülhet a kérdés miért szükséges ez a mai kor embere számára? A válasz: említett eszközök működéséhez tápellátás szükséges, mely
előbb-utóbb megszűnik, az elem vagy akkumulátor lemerül. Könyvünk segítségével egy ismeretlen területen eltévedt ember távközlési/informatikai eszköz nélkül is meg fogja találni a megfelelő irányt,
például a haza utat. Részletesen tárgyaljuk az iránytű és tájoló működését, illetve a navigációs célokat szolgáló tereptárgyakat. Egy nagy
fejezetet szentelünk a történelem során oly sokat használt csillagászati tájékozódási módszereknek, melyek a mai világban már szimulálhatók programok segítségével, ezért könyvünkben informatikai segítséggel tanuljuk meg ezeket. A köztes fejezetekben a tájékozódás földrajzi, matematikai és fizikai elméleti hátterét tekintjük át, a könyv
végén pedig megírunk néhány a témához kapcsolódó Excel makrót is.

