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14. GIS feldolgozás, méréselőkészítés

• Desktop méréselőkészítés
• Méréselőkészítés a kontrolleren
• Egyéb előkészítő műveletek

• Konverzió a kontrolleren
• Konverzió az asztali szoftverrel
• GIS feldolgozás



GIS feldolgozás, méréselőkészítés
Előadás



Méréselőkészítés

• Meglévő téradatok beszerzése, ellenőrzése, 
konverziója

• Mérési terv elkészítése
– Pontossági igény
– Rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások
– Területi specialitások
– Mérési módszer kiválasztása



Méréselőkészítés II.

• Mérési helyek
• Konverzió a terepi eszköz formátumára
• Adatok feltöltése a terepi eszközre



Mérés befejezése

• Mérés adatainak ellenőrzése
– Megtekintés
– Törlés, szerkesztés
– Új felvételezés

• Adatok 
– Exportálása a szükséges formátumokban

• Terepi eszköz kikapcsolása



Adatok feldolgozása

• Adatok betöltése a terepi eszközről
– Formátumok
– Koordinátarendszer, dátum  megadása
– Adatbetöltési hibák vizsgálata
– Megtekintés
– Törlés, szerkesztés

• Exportálás a feldolgozás formátumára



Adatok GIS feldolgozása, elemzése

• Adatok feltöltése GIS rendszerbe
– Konverziók
– Elemzések
– Interpolációk
– Modellépítés
– Szimuláció
– Statisztikai elemzés
– Publikálás



Adatok feldolgozása II.

• Online korrekció esetében
– Feldolgozás

• Offline korrekció esetében
– Mérési időpont visszakeresése
– Korrekciós adatok beszrerzése
– Korrekció lefuttatása
– Ellenőrzés



Transzformáció ellenőrzése

• EEHHTT szofver
– Adatbevitel

• Fájlból
• Billentyűzetről

– Adatbeviteli formátum beállítása
– Adatkonverzió irány beállítása
– Koordináták bevitele



Folyamatos topográfiai GPS mérés 
rövidített leírása

• Mérés célja: 3D domborzatmodellhez automatikus adatgyűjtés
• Mérés helyszíne: Kányavári-sziget
• Mérés időpontja: 2008. december 21. 920h és 1530h között
• Mérés típusa: RTK; Üzenetközvetítés formátuma: CMR+
• PDOP mask: 6, magassági vágás: 10 fok, antenna: Trimble 5800,  hant: 2 m
• Coordinate System Hungary Zone Hungarian EOV
• Project Datum HD72 (Hungary)
• Vertical Datum Geoid Model EGM96 (Global)
• Coordinate Units Meters; Distance Units Meters;Height Units Meters

• Pont neve DeltaX DeltaY DeltaZ Slope Distance RMS
25001      13189,539m  1880,080m 11396,001m  17531,898m 0,002m

• Pont neve X Y H
• 25001 142686.277 505893.164 109.042



Tipikus terepi adatgyűjtő eszközrendszer

• Navigációs pontosságú
– ArcPad / Tenyérszámítógép GPS antennával

• Térinformatikai pontosságú
– GPS Pathfinder office / Trimble GeoXH

• Geodéziai pontosságú
– Trimble Survey Controller / Trimble 5800



Adatfeldolgozás tipikus eszközei

• GPS Analyst
• GPS Pathfinder Office
• Trimble Geomatics Office

• ArcGIS



GPS eszközök

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.leica-geosystems.us/thumbs/originals/TLRW_2288.jpg&imgrefurl=http://www.leica-geosystems.us/en/56320.htm?id=2289&usg=__8SAP4_KUQa1vkIfJ7yeX11lWk0E=&h=2000&w=858&sz=834&hl=hu&start=9&sig2=O9mF5ubmlwh3XvxxB9xRzA&um=1&itbs=1&tbnid=jDDNsvzOqZIV3M:&tbnh=150&tbnw=64&prev=/images?q=leica+zeno&um=1&hl=hu&sa=N&rls=com.microsoft:hu-HU:IE-SearchBox&rlz=1I7ADSA_hu&tbs=isch:1&ei=64M9TJDqCM2S4gax-pXGAg
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.geoplane.com/trimble/images/geoxh-2008.jpg&imgrefurl=http://www.geoplane.com/trimble/geoxh2008.html&usg=__MunZwfCT0i_PDpaKpeFv2fAjcZw=&h=2860&w=3059&sz=560&hl=hu&start=44&sig2=vEuK-Djqh4tg_7GuzynJqw&um=1&itbs=1&tbnid=1zpWFqBULK8M1M:&tbnh=140&tbnw=150&prev=/images?q=geo+XH&start=36&um=1&hl=hu&sa=N&rls=com.microsoft:hu-HU:IE-SearchBox&rlz=1I7ADSA_hu&ndsp=18&tbs=isch:1&ei=2YQ9TK-4LJGH4gbgzcHGAg
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.frontierprecision.com/Images/5800GPSReceiver1 BandW.jpg&imgrefurl=http://www.frontierprecision.com/FPI_OnlineCatalogSurvGPSReceivers.html&usg=__WlRduaBcZsV5WGHAfRE9jBhS8Mc=&h=600&w=800&sz=33&hl=hu&start=3&sig2=-uDoNyaSY_Q80PK3x0Nw8A&um=1&itbs=1&tbnid=3turqa8E1m0NGM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=trimble+5800&um=1&hl=hu&sa=N&rls=com.microsoft:hu-HU:IE-SearchBox&rlz=1I7ADSA_hu&tbs=isch:1&ei=5Ic9TPSDAuaX4gbe3ezGAg
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.ubergizmo.com/photos/2009/3/topcon-grs-1.jpg&imgrefurl=http://www.ubergizmo.com/15/archives/2009/03/topcon_grs1_gps_system.html&usg=__Pjioo_nuUFlBfBWfqf4SzGNRcsY=&h=421&w=234&sz=19&hl=hu&start=31&sig2=aCR2ZR3aHKUnxajwe9E_Og&um=1&itbs=1&tbnid=dMbaYIHDigGkZM:&tbnh=125&tbnw=69&prev=/images?q=topcon&start=18&um=1&hl=hu&sa=N&rls=com.microsoft:hu-HU:IE-SearchBox&rlz=1I7ADSA_hu&ndsp=18&tbs=isch:1&ei=hog9TPKcKJSI4gbTxenGAg
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.newenglandlaser.com/image-files/Topcon-HiPer-Pro-GPS-system.jpg&imgrefurl=http://www.newenglandlaser.com/Topcon-HIPer-Pro.html&usg=__jXxcEnV5Iv6OtOH1o__kS3nrvbQ=&h=338&w=450&sz=15&hl=hu&start=68&sig2=dnG9Iv29iUHBDIlN3IaLYw&um=1&itbs=1&tbnid=jBmdOAMRbI9_vM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=topcon&start=54&um=1&hl=hu&sa=N&rls=com.microsoft:hu-HU:IE-SearchBox&rlz=1I7ADSA_hu&ndsp=18&tbs=isch:1&ei=rIg9TM-kOYL74AaM-ITGAg
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.geoing.no/images/gps1200.jpg&imgrefurl=http://www.geoing.no/utstyr.html&usg=__GJlGCYarfee7CnUChDC8tcffiDg=&h=650&w=500&sz=39&hl=hu&start=31&sig2=WQcEtKhu4Cb0SmGkQSaWBw&um=1&itbs=1&tbnid=nCcQvbpPDs85GM:&tbnh=137&tbnw=105&prev=/images?q=leica+gps&start=18&um=1&hl=hu&sa=N&rls=com.microsoft:hu-HU:IE-SearchBox&rlz=1I7ADSA_hu&ndsp=18&tbs=isch:1&ei=74g9TOy9Dd2L4gb0mbDGAg
http://www.google.hu/imgres?imgurl=https://is30.eporia.com/company_5/553008.jpg&imgrefurl=http://www.krinc.net/17991/Leica-GNSS--GPS-Systems.html&usg=__hvaxw7C_oE5cADC8T9-kBAOVj7w=&h=2227&w=798&sz=114&hl=hu&start=44&sig2=6yj2KKxXIIu74jtdotLVMw&um=1&itbs=1&tbnid=GnIa2y6HxQ3qIM:&tbnh=150&tbnw=54&prev=/images?q=leica+gps&start=36&um=1&hl=hu&sa=N&rls=com.microsoft:hu-HU:IE-SearchBox&rlz=1I7ADSA_hu&ndsp=18&tbs=isch:1&ei=A4k9TMPCFZ-U4gajiNjGAg


Közvetlen adatfeltöltés a GoogleEarth-re

• GoogleEarth telepítése
• Kontroller szoftver telepítése
• KMLfile.xls letöltése a Trimble Data könyvtárba

• Export a Fájl -> Import-Export -> Kivitel egy 
egyéni formátumba segítségével

• Másolás a számítógépre és megnyitás a 
GoogleEarth segítségével

http://earth.google.com

http://www.trimble.com/support_trl.asp?pt=SurveyCo
ntrollerwithTSCe&Nav=Collection-32914

http://earth.google.com/
http://www.trimble.com/support_trl.asp?pt=SurveyControllerwithTSCe&Nav=Collection-32914
http://www.trimble.com/support_trl.asp?pt=SurveyControllerwithTSCe&Nav=Collection-32914


GIS feldolgozás, méréselőkészítés
Előadás összefoglalása

• Méréselőkészítés
• GIS feldolgozás
• Adatátvitel
• Konverzió



Előadás ellenőrző kérdései

I. Töltsön le a http://gnss.georgikon.hu webhelyről tetszőleges Trimble 
JobXML fájlt és készítsen belőle mérési jegyzőkönyvet a Trimble ASCII 
File Generator (vagy más szoftver) segítségével!

Trimble ASCII FILE GENERATOR

http://gnss.georgikon.hu/
http://www.trimble.com/support_trl.asp?pt=TrimbleSurveyControllerfortheTSC1&Nav=Collection-59798


Előadás ellenőrző kérdései

II. Töltsön le a http://gnss.georgikon.hu webhelyről tetszőleges Trimble 
JobXML fájlt és készítsen belőle KML fájlt a Trimble ASCII File 
Generator (vagy más szoftver) segítségével!

http://gnss.georgikon.hu/


Előadás ellenőrző kérdései

III. Töltsön le a http://gnss.georgikon.hu webhelyről tetszőleges 
Trimble JobXML fájlt és töltse fel a GoogleEarth felületre!

http://googleearth.com

http://gnss.georgikon.hu/
http://googleearth.com/
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


Előadás ellenőrző kérdései

IV. Töltsön le a http://gnss.georgikon.hu webhelyről tetszőleges 
Trimble JobXML fájlt és készítsen belőle DXF fájlt a Trimble ASCII File 
Generator (vagy más szoftver) segítségével!

http://googleearth.com

http://gnss.georgikon.hu/
http://googleearth.com/
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


Előadás ellenőrző kérdései

V. Készítsen el egy 9 pontból álló, 50x50 m-es hálót 
talajmintavételezéshez tetszőleges magyarországi területre az 

ArcExlorer JEE (vagy tetszőleges más szoftver) segítségével!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

Térképszerverek alkalmazása „mashup” webtérképezés

• Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János
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