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Feladat célja Alappontsűrítés és terepfelmérés GPS-szel. 

Keresztszelvény-felvétel mérőállomással. 
  

Technológia 1. Statikus mérés és félkinematikus mérés. 

2. Ellenőrző terepszelvények felvétele félkinematikus méréssel. 

3. Hálózatos RTK mérés. 

4. Iránymérés és távmérés. 

5. Út keresztszelvények felvétele mérőállomással, sokszögvonal 

vezetésével. 
  

Csoportbeosztás:  4-5 fő, akiknek további napi beosztása a rendelkezésre álló 

műszerektől függ; a feladatok félnapos váltással változnak.  
  

Eszközök Leica 500, Topcon Hiper vevők. 

Leica 1200 RTK vevő. 

Teodolit, mérőállomás. 

Mérőállomás, három állvánnyal, kényszerközpontosítóval, prizmabot, 

prizma. 
  

Segédanyagok Alappontok koordináta-jegyzéke. 

Pontvázlat, pontleírás. 
  

Irodai előkészítés Műszerek összeállítása, működésük ellenőrzése, beállításuk. 
  

Terepi munka 1. Statikus mérés műszerállványon, szinkronban a többi vevővel, 

félórás időtartamban; ezt követően 3 perces félkinematikus mérés 

ugyanezen ponton.  

2. Ellenőrző terepszelvények felvétele félkinematikus méréssel. Az 

alappont statikus mérése után, annak környezetében, idomvonalak 

mentén min. 200 méteres terepszelvény felvétele 

(utófeldolgozásos) félkinematikus méréssel a meglévő 

domborzatmodell ellenőrzése céljából. 

3. Hálózatos RTK mérés. Ugyanazokon a pontokon történik, 

amelyeket statikus méréssel meghatároztunk. A vevőt kitámasztott 

tartóbottal kell felállítani és egymást követően ötféle beállítással 

elvégezni a 10 másodperc időtartamú hálózati RTK mérést. 

4. Iránymérés és távmérés. Célja a statikus GPS-pontok ellenőrzése. 

Ez lehet tájékozás, az összes mérhető ismert pont bevonásával, 

vagy két pont távmérése, vagy sokszögvonal vezetése két ismert 

pont között. 

5. Út keresztszelvények felvétele mérőállomással, sokszögvonal 

vezetésével. Két ismert pont között (amelyeket GPS-szel mértünk) 

sokszögvonalat vezetünk vízszintes és magassági értelemben. Erről 

vesszük fel a földút előzetesen 20-ként stacionált 

keresztszelvényeit, szelvényenként legalább 5 ponttal.  

Első mérőnapon  az 1-2. feladat, második mérőnapon a 3-4-5. feladat. 
  

Leadandó 

munkarészek 

Csoportonként: 

1. Statikus mérés meghatározási vázlata 

2. RTK mérés meghatározási vázlata 

3. Vektorkiértékelési naplófájl 

4. GNSS mérések Gantt diagramja 

5. Koordináta-jegyzék (ETRS89) 

6. Koordináta-jegyzék (EOV/Balti) 

7. GPS nyers adatok 

8. RINEX mérési fájlok (konvertált, javított) 



9. Mérőállomás mérési fájlok (gmj) 

10. Út hossz-szelvénye és helyszínrajza 

 

Egyénenként:  

1. Ellenőrző terepszelvények rajzilag és számszerűen (saját mérés 

összehasonlítása személyenként más-más domborzatmodellből 

származó értékekkel). 

2. Vízszintes alappont pontleírása (1 db) 

3. Integrált alappont pontleírása (1 db) 

4. Keresztszelvények (min. 5) 

5. Táblázat a különböző módszerekkel meghatározott koordináták és 

magasságok eltéréséről 

6. Műszaki leírás 
  

Öltözet. Szél- és vízálló meleg felsőruha, sapka és lábbeli.  

Erős napsütés ellen sapka, vékony hosszú ujjú ing. Élelem, ivóvíz. 

 


